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. சதிர எ திய
ட (நாவ)
நாவ)
(பாப மதிைய இ

கபட ெகாைமைய ைமயமாக ைவ எதபட த

தமி நன)
Source:
ட
!. சதிர
த பதி$- அ&ன, 1994 ஜூ&; இர)டா பதி$- ஏகைலவ& , 1996 ஜுைல
விைல ,. 80
- கிைட . இட/க0: மணிவாசக பதிபக, பாாிைன, ெச&ைன- 104.
கிறிவ இல கிய3 ச/க, பா ட4&,ெச&ைன- 3.
ஏகைலவ& பதிபக, 9, இர)டாவ .5 . ெத6, டா ட ராதாகி67ண&
நக, ெச&ைன-1.
------அணிைர

8 கைட . விளபர ேதைவயிைல. !.சதிரதி& பைட$க; .,
&<ைர-அணி=ைர எலா ேதைவயிைல. அவ6 ெக&5 ஒ6 வாசக வட
ஏ?கனேவ உ0ள. அ=த எளிைமயான நைட, அத?.0 உ0ளா
ஒ6வைக ச

க ைநயா)

கிட .

அவாி& பைட$க; . தனி கவ3சிைய த=

ெகா) 6 கி&றன. த..எ. ச. மீ0ள மதிபி& காரணமாகேவ இ=த
அணி=ைரைய ேக 6 கிறா என நிைன கிேற&.

“ெசமல” ஏ  ெதாடராக ெவளிவ=த இ=த நனதி?. ஒ6 தனி3 சிற$
உ). பாப மதிைய இ  இ=தியாவி& மானைத கபேல?றினாகேள,
அ=த ெகாைமைய ைமயமாக ைவ எதபட த தமி நன
இவாகதா& இ6 .. த& காலதி, த& க) &னா நட கிற அவல/கைள,
அநீதிகைள க6ெபா60 ஆ .வதா& ஒ6 ச

க ெபா5$0ள

பைடபாளியி& கடைமயாக இ6 .. பாரதியி& கவிைதகளி மமல, அவாி&
கைதகளிC Dட அ=த காலதி& ஆகெப6 பிர3சிைனயான அ ைம வில/.
அ 3சரடாE வ=0ள. இ&5 ந க)&னா ஒ6 மாெப6 அ கிரம
நட=0ள. 450 ஆ)க; . ேமலாக இ6=த ஒ6 சி&ன- இ=திய
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பழைமயி& பாரபாியதி& ஒ6 சி&ன- தக தைரமட மா கபட. ேதச
ஒ6ைமபா உணவி& மீ ேபாி

=த.

வாயிரதி?. ேம?பேடாாி&

உயிக0 பி/கபடன. அவகளி ெப6பாேலா சி5பா&ைம ச

கதின.

இGவள4 ெபாிய ெகாைம எதைன எதாளகளி& ெநHைச .C கிய?
எதாள பிரபல/களி !.ச.ைவ தவிர ேவ5 யா6 இைத ைவ நன
பைடததாE ெதாியவிைலேய!

சமகால வாைவ கைலயழேகா பிரதிபI . க)ணா களாக இல கிய/க0
திகழ ேவ). இ/ேகா பல க)ணா க0 ரச 8சபடாதைவயாக உ0ளன.
அவ?றி& வழியாக பாதா எதாளகளி& !ய வ கிர/கேள, !ய
.ழப/கேள ெதாிகி&றன. இவகளிI6= !.ச. மா5படவ எ&ப தி)ண.
இவர பைட$க0 வாவி& படபி $க0. அGவாேற இ=த “

ட'”

உ0ள.

இ=த நனதி& ெபயேர ஆயிர அத/கைள3 !ம= வ6கிற. இ&5 இ=திய
வாைவ ஒ6 “

ட'" = வ6கிற. ஒ6 தாE வயி?5 பி0ைளக0 மதியி

பிள4க0, பிாி4க0 திடமி

டபகி&றன. அதிC ப தவக0 ெநHசி

$$ .ழப/க0 உ6வா கபகி&றன. இ=த நனதி வ6 இர)
ஆசிாியக0 அ=நிேயா=நியமாக இ6=த அழ. எ&ன; பி&ன அ சிைத4 பட
ேகார எ&ன!

மத மனிதைன உ6வா கவிைல; மனித&தா& மதைத உ6வா கினா&. இ=த
ெமEைய ெபாEயா கி காடதா& ஒ6 !யநல Dட விடா ேவைல ெசE
வ6கிற. ஆனாC மன ேசார ேதைவயிைல. அ கப இயபான
மனிதேநய உண4க0 "விப கிளபேவ ெசEJ. பல -5 ஆ) கால
வரலா?றி தமிழச எதைனேயா மதேமாதகைள க) 6 கிற.
அவ?ைறெயலா மீறிதா& அ நிைலெப?5 வா= ெகா) 6 கிற. பிற
மாநில/க ேளா ஒபிேபா தமிழகதி சகி$ த&ைம ையJ.
நIண க எGவளேவா சிறபாக உ0ள எ&5 தா& Dற ேவ).
இத?காக எதைனேயா ெபாியவக0 பாப 6 கிறாக0, எதைனேயா
?ேபா . இய க/க0 பணி$ாி=தி6 கி&றன. அவக0 விைதத விைத எ&5
ணாE ேபாE விடவிைல. மத ெபாியாகளி& சதிதிட/கைளெயலா மீறி
இ/ேக இ=- KI-கிறிKவ ஒ?5ைம நிலவி வ6வ அத?.3 சாசி. இ=த
நன நபி ைக மி.=த இ=த அ பைட யதாதேதா நிைற4
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ெப?றி6 கிற. இ=த நனதி& கதாபாதிர/க0 ந மதியி உலவி வ6பவக0
தா. ஓ ஊேர ?5ைகயிடபவ, ேபாNK அOழிய Dட $தி அல
தா&. பதிாிைக களி வ=த ெசEதிக0-நம . அைவ ெசEதிக0; !.ச.வி?ேகா
அவ?றி இல கிய தப 6 கிற. இத&

ல மனித .லதி& மீ

பாசமி க ஓ உ0 ளைத வாசகக0 க) ெகா0வாக0. சமகால வா4 ப?றிய
பைட$களி ெசEதி அதிகமாக4, இல கிய .ைறவாக4 இ6பதாக சில
நன ப) தக0 கH!ளி கிறாக0. அப யா? அ உ)ைமெயனி ஏ&
இ=த ேமாதாவிக0 இல கிய .ைற4 படாம சமகால வாைவ பிரதிபI க
Dடா?

ஏ& மன .ைக மம/கைள, அ4 மமமான ெமாழியி எதி பய5த
ேவ)? அழகிய ஊனப விட Dடா எ&பதி ?ேபா .
எதாளக; .  உட&பா தா&. ஆனா அைத ஒ6 சா காக Dறி
ெகா) நம வாைவ ேநர யாக பாதி ெகா) 6 . பிர3சிைனகைள
ெதாடாம தபி ஓவைத நா அ/கீகாி க  யா. இ=த நனதி ஒ6
 கியமான பிர3சிைன ைதாியமாக4 இல கிய சீதனேதா எதி ெகா0ள
ப 6 கிற. சி5பா&ைம ம களி& வாைவ, உண4கைள ெப6பா&ைம
வ.ைப3 சா=த ஒ6வ சிதாிப ஆேரா கியமான &<தாரணமாக உ0ள.
!.ச.வி?. நம வா உாிதாகிற.

இரா.கதீரரச&
தமி நா ?ேபா . எதாள ச/க

ெபா3 ெசயலாள

----------பதி

ைர

அேயாதி மதி தகபி?. பிற. பதிாிைககளி தைலய/க/க;, வார
இதகளி சி5கைதக;, சினிமா உலகி திைரபட/க; வ=0ளன. ஆனா
எ/க; . ெதாி= இதி யா ப க நியாய உ0ள எ&பைத எ=த பைடேபா
அல திைரபடேமா !

காடவிைல.

எIJ 8ைனJ மாதிாி ச)ைட ேபாடாதீக0 எ&5 பி  தி&<
8ைனையJ, பி ப எIையJ ஒேர த  ைவதா& சிதாிதன. ஆனா
!. சதிர இ=த நாவI யா ப க நியாய இ6 கிற எ&பைத திட-
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வடமாக ெதாிவி இ6 கிறா. வ.$ கலவர எ&5 வ6 ேபா அைத
!யநல ச திக0 எப

பய&பதி ெகா0கி&றன எ&பைதJ

சிதாிதி6 கிறா.

ெநைல மாவடதி ேமலபாைளய எ&ற கிராமதி ெப6பா&ைமயாக
வா KN ம க0 !?றிவைள கபட ெகாைமைய ைமயமாக ைவ இ=த
டைத உ6வா கியி6 கிறா.

இ=த நாவ ப?றி வாசக ேதாழக0 ஒ6 வாி எதிேபாடா ந&றிJைடேயா.

-

ஏகைலவ& பதிபக

------------ட - அதியாய 1

ஒ6 ப க ேவபமர, ம5ப க $ளியமர வாரபாலககளாE ேதா?ற
காட, அத?. பி&னாI6=த அ=த மதி கPரமாக காசியளித. ஆனாC
அத& கPரதி?. ெமா ைக ம.ட டபட ேபா, அத& மா
ஜ&னகேளா, கத4கேளா இலாம ஆ/கா/ேக ெபா=கைள கா

ெகா)

காசியளித.

அ=த ‘83சியிலாத’ க டதி?. ெவளிேய தைரயிI6= .5 . ெந .மாE
கடபட சாரதி 83சி $ க0 மாதிாியான, அைர நிவாண ஆ)க;,
தா/க0 ஆனா அல ெப)ணா எ&5 அ=த கணதி எ=த
பிர ைஞJமிலாம உைடேய உைட= ேபாக இய/கி ெகா) 6=த
ெப)க;மாக கரண தப D ய மரண விளிபி நி&றப

ைககைள R கி

ெகா) 6=தாக0.

கா)ரா ட ராமI/க “எ&னEயா ேவைல ெசEறி/க ேவல...” எ&5 அவக0
ேவைல ெசEவைத3 சாியாக பா காமேலேய ஒ6 க கதிவி ெவளிேய
வ=தவ, த&ைனேய க)காணிபேபா பாத திவா& கமைவ பா ஒ6
.பி ேபாடா. பதி .பி ப?றி கவைலபடாமேல, “ேவைலயா பா கீக
ேவல... DIய ம D

ேகடா எப ?” எ&5 திவாைன க)க0
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ேநாடமிட, அ=த மதியி& Sைழ4 வாயிC . மீ) ேபாE ஒ6 எகி5
எகிறினா.

ெதாைக காக வ6கிறவகளி& தைலக0 ெதாைலவி Dட ெதாியாத ேநர.
ாிய& ேம?. தி கி ேநாயாளியாகி, க)ைண

 திற= ெகா) 6=த

ேவைள.

அ=த மதியி& எதி தி கிI6=, கிழ . திைசயிI6= ஏெழ
ெப)க0. ெத?கி ஒ6 ப ெப)க0. தைலகளி ேகாஷா க0 இைல. அைத
ஈகவ ேபா ெந?றி . ேகாஷா ேபாட மாதிாி தைல

தா5மாறாக3

சிதறி கிட க, ெந?றிகைள ரதமா கிய ./.ம காாிக0. எ&றாC இள!க0
பிளாK

./.ம ெபாைட ைவதி6=தன. ெபாிக0 ெந?றி ேபாதா

எ&பேபா சிவ$ ாிய& மாதிாி ஆன ெபாக0 ைவதி6=தன. உI
உI வாயி, !/க

ேபா&ற விதவிதமான ேசைலகளி வ=த இள ெப)க0,

நதர/க0. கதி கிட . மHச0 சரைட ஜா ெக ?. ெவளிேய
காவ மாதிாியாக சில. அ ெதாியாதேபா ஜா ெக  விளி$ேபா
அவ?ைற ஆ கி ெகா)டவ பல. சில ெப)க0 ர டயாி ெநEயபட
மாதிாியான ேசைல க யி6=தாக0. அதைன ேப6 DI ெப)க0.
இபிேலா அல ேதாளிேலா வ) கிட=த .ழ=ைதகைள3 !ம= வ=தாக0.
அப J ஒ6 .ழ=ைத ஒ6தியி& இபிI6= இ&ெனா6தியி& தைலயி
 ய 8 ெமாைதைய பறி க ேபான.

அதைன ெப)க;, அ=த மதி வாசI ஒ$ . Dட நி&5 நிதானி காம,
ெசா=த  ?.0 ேபாவேபா ேபானாக0. இ$ வழியாE இற/கேபான
.ழ=ைதகைள ஒ6 .C . .C கி ேமேல ஏ?றி ெகா), ேதாளி கிட=த
.ழ=ைத களி& தைலகைள வ6

ெகா அ=த மதி .0 ேந?5 எ/ேக

நி&றாகேளா அ/ேக நி&5 ெகா)டாக0.

திவா& கம அ=த ெப)கைள ஒ6 தடைவ பாவி, ம5தடைவ
ராமI/கைத பாதா. பி&னவ6 . ேலசான மகி3சி. திவா&, அவைர
பா3 சிாிவிடா. அேவ ெபாிய காாிய. காாிய ைகD ய மாதிாிதா&.
ேமC அவ கவனைத அதிகமாE கவ6வத?காக சாரதிI6= கீேழ இற/கி
ெகா) 6=த ஒ6 சிதா0 ெப)ைண “ேமேல ஏ5வியா, இல கீேழ இற/கி
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ஒேரய யா ேபாறியா?” எ&5 ஒ6 அத ேபாடா. அைத திவா& ஆேமாதிப
ேபா தைலைய ெமல ெமல ஆவ ேபா இ6=த.

இதா& சா . எ&5 ராமI/க ேபசேபானா. இத?.0 திவானி& கவன
கைல=த.

ஒ6 நா?ப வய அEயப ப த. கா கா க5$ ேவ , அைதவிட க
க5பான சைட, கதி ளசி மாைல, ேதாளி ஒ6 .ழ=ைத. &னா ேபான
மைனவியிட .ழ=ைதைய நீ வி மதி . ெவளிேய ஒ/க ேபானா.
ஆனா, அவ மைனவி அ=த வாசI நி&றப
ஓவேபா நட= அவைளJ தா)

ஒ6 ைற$ ைறததா, அவ

மதி .0 ேபானா. ஆனாC ெப)

வாைடபடாத இட எ&5 ஒ&ைற அவேர அ<மானி ெகா) தனி
நி&றா. அவைர பா ேலசாE3 சிாித திவா& மீ) ராமI/கைத
பாதேபா, ராமI/கதி?. அ நல ச.னமாக பட.

ராமI/க, ேப3ைச எப  வ .வ எ&5 ேயாசி எதிேர பாதா.
மதி . இ6-5 அ

த0ளி காத பாசா4  .மா6 ஒ6வ ேதாளி

ஒ6வ ைகேபா ேபசி ெகா) 6=தன. காத பாசா, ஒ6 C/கிைய அ
ேதைவயிைல எ&ப ேபால R கி பி  ெகா) கர ரடான ஒ6
ேமாடா சைடைய தடவிவிடப ேய,  .மாைர ேதாளி த

எைதேயா

ேபசி3 சிாிதா&. அவைன ேபாலேவ இ6பதா5 வய இைளஞனான
 .மா ேப) ேபாட ஒ6 சிலா க&. அத& காலைர தி6கியப ேய
பாசாைவ பா காம எதி ஜ&னைல பாதா&. அ/ேக பபாளிபழ
ஒ&5 பதிய ேபாட ேபா திVெர&5 ேதா&றிய. பிற. அத?. கா ைக
ைள ஒ6 ெகா யாE ஆனேபா கதைவ திற=ெகா) ெவளிேய வ=
அ/.மி/.மாE நடமா

ெகா) 6=த. கா)ரா ட ராமI/கதி?., இ

!ப ச.னமா, அல அபச.னமா எ&5 ெதாிய விைல. ஆனாC, அவகைளேய
லதனமாக ைவ ேப3ைச வ .வ எ&5 தீமானி,

“அேதா பா6/க பாE... காத6 இ&னி . ெதாைக . வார ஆ3சாியமாயி6 .,
எ&ன விேசஷ? அப ேய வ=தாC ஒ6 ம மாியாைத ேவ)டா. தைலயி
ஒ6 .லா ேவ)டா. அேதா பா6/க... அ=த  .மா6 பய க)W எ=த
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ப கமா ேபா. பா6/க. நா< பா ேக&. தின அ=த பய அேத இடல
வ= கா கா க)ணா பா கா&. இ . இ=த காத பாசா உட=ைத. நீ/க
ஏதாவ ெசEயW.”

திவா& கம, அ=த ஆ) ேஜா ையJ, அத?. எதிப க ேகாஷா ேபாடாமேல
தைலைய கா ய ஆயிஷாைவJ ேநாடமிடா. உட$ இயபாக எாி=தாC,
அ=த ஹாஜி அஜீஸு . இ4 ேவ), இ&ன ேவ) எ&ப
மாதிாியான ஒ6 தி6தி. அேத சமயதி, நிைலைமைய, பாைவைய தா) 
பழ. கடதி?. விவிட Dடா எ&ற ஒ6 ெபா5$ண3சி. அவகைள
பா க பா க தா& ஒ6 ஜமா தைலவ எ&கி&ற எ)ண Dடேவ வ=த.
ராமI/கைத பா ப படாமC ேபசினா.

“எலா எ/க காத பாசாவால... அவ< . இ ெதாியாமலா இ6 .? ஏதாவ
த

ேககலா&னா எதி ேப!வா&. நீயாவ  .மா6ட ெகாHச

ெசாேல&.”

“நா& ெசாலாம இ6ேபனா பாE? அவ& அப& ைரசாமிகிட ெசாI ைகய
கால க

ேபாப யா ெசாேற&. அ$ற கா கா...”

திவா& உஷாரானா. பாE பாE எ&5 ெசாC இ=த ராமI/க ‘அ)ணா3சி’
எ&ற அததி கா கா எ&ற வாைதைய ேபாவிடா எ&றா, ஏேதா ஒ6
சமா3சாரதி?. அவ கா கா பி பதாகதா& இ6 .. அவைர ‘ெசாC’ எ&ப
மாதிாி திவா& பாதேபா, ராமI/க தைலைய3 ெசாறி=தப

ேபசினா.

“கப யாகல கா கா... எ&ன ம நீ/க விடா, இ வைர .
ெசலவழி3ச

W லச ,பாJ ெதாைலய< ஓ ேபாEேவ&. நல

காாியமா3 ேச&< மதிேயாட த மா ைய கற . சமதி3ேச&.
ஆனாC இ6$ ., சிமி) ., அேதா DI அதிகமா ேககிறா/கேள அ=த
. கார பயCக, அவ/க; . ெதாிJதா எ&ன? ஏேதா எ&ைன, ைகய
க

காமேலயாவ நீ/க பா கW.”
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திவா& கம, ஆசாமி எGவள4 ெசலவழிதி6பா எ&பைத
க)பி பத?காக அ=த ெமா ைக மா ைய க)களா ஒ6 .மதிP
ெசEவ ேபா பாதா. ஒ6 லச ,பாEDட ெசலவழிதி6 க மாடா&. அவ&
ெசாறல

&றி இர) ெபாE. கா)ரா ட மீ) $லபினா.

“உ/கைளJ கவனி3! கிேற& கா கா. நா& எ&னேமா உ/கைள கவனி க
மாேட& எ&கிற மாதிாி பா கிறீ/கேள. ேபா/க கா கா.”

திவா& கம, இேபா ராமI/கைத கா கா மாதிாிேய சாE பாதா.
இவ& தபியாக பிற கவிைல ெய&றாC, தபி மாதிாிதா&. ஆனாC,
ப/காளி எ&5 வ6ேபா அ)ண&, எப
ராமI/கைத பாதப

தபிைய பாபாேனா அப ேய

பபடாமC பதிலளிதா.

“ஆக பா கலா.”

“அபாடா, இேபாதாவ எ& வயிதி பாைல ஊதினி/க பாE.”

திவா& ேலசாக கH!ளிதா. காாிய ஆவத?காக கா கா (அ)ண&) எ&கிற
வாைதைய பய&பதிய இ=த கா)ரா ட, அ  =வி எ&5
ெதாி=த உடேனேய ‘பாE’ எ&5 ேப3ைச மா?றிய அவ6 .3 சிறி, ெநHைச
தடதா& ெசEத. ஆனாC அவ கவனிபதாக3 ெசா&னதா, கா கா
பாயான ெபாிதாக ெதாியவிைல. நாைள ேக, த&ைன அவ கவனி கW...
ைபச ெசE கலா. திவா&, கா)ரா ட காைத க தா... “இவைர .
ெசலவழி3சைத நாைள ைபச ெசE கலா  . வா... ெச . தாேற&...”
இ=த3 சமயதி இ6வ6 ஒ6வைர ஒ6வ எப

கவனி க ேவ), எ=த

விகிதா3சாரதி கவனி க ேவ) எ&பைத ேப!வத?காகேவா எ&னேவா
ேவபமரதி?. பி&னா ஒ/கினாக0. அேபா நா&ைக= ேப மதி
ப க வ6வைத பா வி திவா& கம அ=த மதி வாயிC . கPரமாக
நட= வ=தா. ராமI/க பி&னா ெநா) ய  நட=தா. அ/ேக வ=த
நா&ைக= ேப6 திவாைன பாதப

நி&றாக0. திவாேனா, அ=த அEவாி

அமீைர மேம ேநாடமிடா. ‘ஐப வய . பிற. தா

ைவ காத
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இவெனலா எவ&...? தைலயி ஒ6 ெதாபி Dட ைவ காம ைக .ைடைய
க யி6 கா&. உட$ ம த ய/காE மாதிாி வ3சி6 கா&. இவெனலா ஒ6
KNமா.’

எ&றாC, ராமI/க, திவாைன ேபா அமீைர பா கவிைல. அவைரJ
அ/கீகாி க ேவ) ய அவசியைத உண=தவ ேபா அவ6 . ஒ6 .பி
ேபாவி, திவானிட தா& ெபா3 சமா3சார/கைளதா& ேபசியதாக ஒ6
அ<மானைத ஏ?பப  ேபசினா.

“எ&ன பாE ெசா&னீ/க? ெதாைகைய ேம மா

. ெகா) ேபாறீ/களா.

கீ தள எைல3 !வைர இ 3! ஷட ேபாடWமா?”

திவா< $ாி= ெகா) அத?ேக?ப ேபசினா.

“உ/க; . எதைன தடைவ ெசாற ரா. ஷட6தா& ேபாடW.”

இேபா அமீ .5 கிடா.

“ஷட ேவ)டா,

“அப ம

3! . ஒைத ெச/கCல !வ எபிடலா.”

3! டாதா?”

“ெசாறத சா ேக;/க ராமI/க. ேம Dைர ‘P .’ !வ6 . இர)ட
இைடெவளி விடா எப

3! ?”

திவா& கம அவக; .0 நட=த ேப3! ., தன . சப=தமிைல எ&ப
ேபா எ/ேகேயா பா ெகா) 6=தவ, திV தா .த ேபா ேபசினா.

“இைடெவளி விற இKலா . விேராத.”
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“எப

விேராத? ந ெப) பி0ைளகள இ/ேக கீதள . வரவைழ3!,

ேம தளல அபப நட .ற உபேதசைத ேகக ைவ கW< ஜமா  4
ெசE. அதனாதா& மா ேய கடேறா. இ/ேகJ அவ/கள ெஜயிCல
ைவ கற மாதிாி ஷட ேபாடW< ெசாறீ/கேள.”

“எ&ன ேப3! ேபசற அமீ பிறதியா& பா கலாமா?”

“பிறதியார நாம பா கைலயா? பிறதியா& நட . ேபா பா கா&. பKஸுல
ேபா.ேபா ப கல இ 3! கி நி கற மாதிாி நி கா&. இ/ேகJ
பா கிறவ& பா கதா& ெசEவா&. அப ேய பாதாC அவ& ேமாசமா
பா கா&< ஏ& நிைன கW. லJ ெத6விலJதா& ணியால
ேகாஷா&னா, மதியிலJ இ6$ ேகாஷாவா?”

திவா&, பதிC . ஏேதா தி6பி ெகா கேபானா. அத?.0 காத பாசா
 .மாைர விவி, அ=த ப கமாக ஓ வ=தா&.  .மாேரா அவைன
அ/ேக நி5தி ைவ காம, ஆயிஷாைவ க)ண

க  யா எ&5

நிைனதாேனா, இைல ேப3! !வாராசியதி?காக அைழதாேனா, ெதாியவிைல
- அவைன ஓ வ= இதா&. இத?.0 அமீ, காதபாசாைவ பா
ைகயா னா. அதி ஏேதா ஒ6 அத இ6பைத $ாி= ெகா)ட காத6
 .மாைர3 ெசலமாக ஒ6 த0; த0ளிவி அமீ ப கமாக ஓ

வ= நி&5

திவாைன பாவி, அமீைர பா க)ண தா&. இைத பாவிட
திவா& கம ஆதிர தா/காம கைத $?5 ேபாலா கி நா ைக
நாகபாபாE ெவளிேய நீ யப , .5 . ெந .மாE நட=தா.
ராமI/கைத தி

அ=த திைட அவக; . மைறகமாக ெகா க

ேபானா. இத?.0 -

பா/.3 சத ஒIத. ‘அலாஹி... அ ப... அலாஹி... அ ப’ எ&5
அைனவ6 . பாி3சயபட வாைதகேளா, இKலாமிய ம க; . மேம
$ாி=த இ&< சில அேரபிய வாைதக0. உடேன ெத6 ப கமாக ெமதனமாE
நட= ெகா) 6=தவக0 Dட இேபா மதிைய ேநா கி ேவக ேவகமாE வ=
ெகா) 6=தாக0.
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அ=த மதி ., அத& வளாகதி உ0ளட/கிய தகாவி?. இைடேய அத&
ெவளி ேகா  ஹ4-ெசGவக ெதா , ப3ைச பேசெல&5 க6ைண
கடI& அWதிரசியாE க) சிமி ய. பாசி பட=த உ!வ. ஆ&மீக
வவபான எ&ப ேபா&ற ேதா?ற. ஒGெவா6வ6 வாிைச வாிைசயாE
நி&5 ஒ6 ஈய ேபாணிைய எ நீேர?றி, & ைககைள கவினாக0. 
காகளி மி3ச மீதியி&றி அ0ளி ேபாடாக0. பிற. வாைய

ேகா ேச

அலசி ெதாபிையேயா, அல க ய ைக .ைடையேயா எவி
தைலைய ஈர ைகயா அலசி விடப

சரHசரமான ெப)கைளJ, இைடயிைடேய

அ தீ . .ழ=ைதகைளJ ஒ$ . Dட பா காமேலேய ெதாைக
தளதி?.0 Sைழ=தாக0. தி6 .ரா& D5 ‘அளவ?ற அ6ளாள<, நிகர?ற
அ&$ைடயவ<மாகிய அலா’வி& தி6ெபயைர இதயதி ைவதப ேய, அ=த
தி6ெபய இதயதிI6= ஒளி கீ?றாE உதகைள பிரகாசபதியேபா
அைனவ6 ெதாைக தளதி?.0 ேபானேபா -

கா ைககைள அலபிவி, ச!தீ& அ=த தகாைவ நிமி= பாதா&. அத&
ேம விதான அபிராமி ேகாயிI& ேகா$ர கலசேபா ெதாி=த. அத&
உ3சியிC0ள பிைற நில4, அவ< . பிைற ய பிதனி& ேகாயிைல
நிைன4 . ெகா)வ=த. அபிராமி வண/. கட40... இேபா அவ;
அ=த ேகாயிI நி?பா0... சீ கிரமாE ெதாைகைய   வி ேபாக
ேவ). ேகாயிைல தா) ய 8/காவி காதி6பா0.

ச!தீ& ெதாைக தளதி?.0 Sைழயாம, அப ேய .&றி நி&றா&. ஒ6
ெப)ைண ப?றிய எ)ண, அவ0 யாராக இ6=தாC அவைளப?றிய
எ)ண இேபா, இ=த ெதாைகயி& சமயதி வ6வ த&<0 இ6 .
இைற நபி ைகயான ஈமாைன .ைலபதாகாதா எ&5 த&ைனதாேன ேக
ெகா)டா&. இனிேம ெதாைக . வ6ெபா இப பட எ)ணேதா
வ6வதிைல எ&5, அப

வ=தா ெதாைக ெசEவதிைல எ&5

தீமானிதா&. அவ& மன .0 ெதாைகயா? அபிராமியா? எ&5 நவ
இலாமேல ஒ6 ப ம&ற நைடெப?ற. 8மிைய விாிபாக4, வானைத
விதானமாக4 அைமத அலாைவ தவிர ம?ற எ)ண அேபாைத . வர
Dடா எ&5 ம6=ைத .

. ேபா .ர/ைக நிைன காேத எ&5

ெசாலபடவ&ேபா அ/.மி/.மாE பாதப ேய நி&றா&. பிற. அபிராமி
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இ=ேநர ேகாயிைல   வி- (அவ< . ெதாிJ அவ0 ேகாயிC .
ேபாவ அவைன 8/காவி பா கதா&.) 8/காவி காதி6பைத நிைன
ெகா)டா&. ஆைகயா அைர கிண5 தா) யேபா இ6 ேவ5பட
மனநிைலயி ெதாைக ெசEய Dடா எ&5 நிைனதவ& ேபா தி6பி
Dடேபாக நிைனதா&. அேபா அவ& த=ைத திவா& கம ெதாைக
DடதிI6= அவைன க)களா !) யி க அவ& ச)

மா மாதிாி

த=ைதைய ேநா கி நட=தா&.

ெதாைக தளதி ெவளிேய அ=நிய இபி அைலேமாதிய .ழ=ைதகளி&
அைக3 சத; அவகைள அத தாEைம3 சத; கா ைக .6விகளி&
சீ ைக3 சத; அதைன சதா சத/க; . அபா?படவகளாE
அைனவ6 ராசன ேபாடேபா உகா=தி6=தாக0. ம) யி
உகா= ைகக0 .விய, வாEக0 எைதேயா ஓதி ெகா) 6 க அைசவ?5
இ6=தாக0. ெதாைக . எ&ேற ெநEயபட ப அ
அத& நா&க பர$ . ேவIேபா இ&ெனா6 பாE. இப

நீள ேகாைரபாE...
ப ப

ைத= பாEக0, அ=த தளைதேய ஒ6 பாE தைரயாக ஆ கியி6=தன. அதைன
ேப வாEகளிC ஒ6 W Wேபா, சி&ன சதேமா எழவிைல. தைல.னி=
இ6=த அதைன ேபாிட ஏேதா ஒ6 ம4னதாக. ஒ6 ப தி ேவக... ஒ6
நபி ைக ராக.

நீ)ட ெந ய ேகாைர பாEகைள சி&ன3 சி&ன த பாEகளாE கா
ெதாைகயாளக; . &னா இமா தனிதி6=தா. ம?றவகைள ேபா
வடவடமான ப தி ெதாபிேயா, கிாி ெக ெதாபிேயா, .ைற=தபச கா=தி
.லாேவா ேபாடாம ெவ0ைள ேவ , ெவ0ைள3சைடJட& ஒ6 ெவ0ைள
தைலபாைக க ய ராமI/க !வாமிக0 மாதிாியான ேதா?ற. அவ6 .
&னா கஃபா எ&< கட40 ஆலய இ6 . ேம?. திைசைய மனதி பதிய
ைவ . ஒ6 திைர3சீைல... ேமேல சி5, கீேழ ப6 உ0ளட/கிய !வ
ப.தி . உைட ேபாட மாதிாியான ப3ைச ணி, அ/.மி/. ஆடாம
அைசயாம அைசவ?5 அைசவி ஒ6 கPரமான க6ைண ேதா?றைத
கா ப3ைச வ)ண...

இமா எ=தா. அவேரா ேச= ம?றவக; எ=தாக0. சாதா& எ3சி
உமி இடமாக க6தப ெதா$ளி இர) ைககைளJ ம 
அைனவ6 எ=தன. பிற. காகளி கர/கைள3சாE ைவ அப ேய
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ம) யி ெந?றி தைர தட .னி=தாக0. அ மாைல ெதாைகயான ‘ம ாீ’
எ&பதா, ஏ தடைவ ‘ரகாய’ ெசE ெதாைக  தன. மன கடக0
இேபா அைல எபவிைல. அ=த அைலக0 இலாத அைலய?ற
ஆகடC .0 ேபானேபா&ற ஏகா=த;

3! டாத அ வாரதிI6=

வா ைகயி& ேசதார/கைள ெபா6பதாத ேபா&ற ஒ6 ஒ6ைம.
ச!தீ&Dட, வC கடாயமாக வ=த அபிராமியி& எ)ணைத மற க

க

அவள சி&ன3 சி&ன .ைறகைள Dட த&ைனயறியாமேலேய
நிைனபா, இேபா அலாவிட அப ேய ஒ&றிவிடவ& ேபா
க)க0 ெசா6க நி&றா&.

அதைன ெதாைகயாளக; ஒ6வ பி& ஒ6வராக ெவளிேய வ=தாக0.
அவகளி இைளஞக0, ெப)கைள பா ஒ/கிவி தகாவி?.0
ேபானாக0. நதர மனிதக0 அ=த ெப) Dடதி& ப கதி வ=தாக0.
ஒGெவா6 .ழ=ைதையJ உ?5 உ?5 பாவி அதனத& ெந?றி
ெபா ?க6ேக வாைய .வி ஊதி வா ெசா&னாக0. இப ப ேப
ஊதி விடாக0. ஆனாC ெப)க0 Dட பிாியவிைல. ெதாைக
தளதிI6= ப

இற/. இமாைமJ, அமீைரJ அவக0 க)க0 ெமாEதன.

இமா அமீ6, ‘எலா வK களி& ேபாிC ச தி வாE=த யாெதா6
இைணJமிலாத’ அலாைவ நிைனதப ேய அ=த .ழ=ைதகைள
ெந6/கினாக0. அேபா ம4னைத கைல . கால 3 சத; ப
பதிைன=ேப உ0ேள ெந6 கிய  ஓ

வ=தாக0. யாாிட தI

ெசலலாெம&ப ேபா அவக0 க)க0 அ/.மி/.மாE அைலபாE=தன.
அலாைவ நிைன . ேபா, அவ ெபயாி காாிய ஆ?5ேபா கவன
கைலய Dடா எ&ற தி6 .ரா& ஆைணப

கால 3 சத/கைள

ெபா6பதாம வா ெசEத இமா ., அமீ6 . கா நி?ப ேபா
நி&றாக0. பிற. அ வைர . காதி6 க  யா எ&பேபா, அ=த
ப கமாக வ=த திவா& கமவிட ஒ6த உர கதினா.

“அேயாதியி பாப மதிய தைரமடமா கிடா/களா. ‘காPக0’ நம
மதிைய தவிெபா யா கிடா/களா... ஓ... அலா.”
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தகாவி?.0, ஒ6 ஜிபா மனிதாி& மயிIறகி?. க/ெகாத இளவட/க0 ஓ
வ=தாக0. மதிைய வி விலகி  .3 ெச&றவக0 தி6பி வ=தாக0.
அ=த வளாகதி அ/.மி/.மாE3 சிதறி ந)பகேளா .ப விஷய/கைள
ேபசி ெகா) 6=த அதைன ேப6 தாவி தாவி, .தி .தி அ=த
ப கமாE வ=தன. அதைன ேப6 . நட=தைத நப  யவிைல.
ஆகாயைதேய பாதாக0. ேசதி ெசா&னவகைள சில தி கிட ைவ
தைலபாE )ைட சைடேபா கி ேபா 6=த இமாைம, தி கிட
பாதாக0. இமா, க) விழி காமேலேய அச= நி&றா. திவா&கம
மைல ேபானா. அமீ, ஆதர4 காக காதபாசாைவ க)களா ேத
ெகா) 6=தா. இத?.0 மதி இ6=த அ=த ெத6வி& இ6 ப க உ0ள கைட
க)ணிகளி இ6=தவக; உ0ேள வ=தாக0. Dட மதியிI6= ெத6
வைர . நீ) ெகா)ேட ேபான. ெப)க0 தி)ைண R)களி சாE=
பாதி ேகாஷா கேளா விவர $ாியாம நி&றாக0. மதி .0 ஒேர D .ர.
‘அலா அலா’ எ&ற அவல3 சத. ‘இ&சா அலா’ எ&ற ெதளி43 சத.
ஒGெவா6வ6 . தத ேட இ

கப அத& இ பாக; .0 சி கி

ெகா)ட ேபா&ற தவி$. ஒ6வைரெயா6வ இயலாைமயி பா .
ைகய5நிைல, ெசா=த காகைள ெசா=த ைககேள ெவ  ேபாட ேபா&ற
பிரைம.

விவரைத ெமல ேக0விபட இ= ெப)க0 இேபா தி  தீதாக0.

“பாழாேபாற பயCக. மதி இ6=தா இ6= ேபாகேம? இவ/க; .
எ&ன வ=? இ 3சவ/க ைகயில கைரயா& அாி க. வாயில $வர.
மாாியாதா. இ 3ச பயCவள இ H! ேபாக ைவயி தாயி! அட கட4ேள...
இப யா ஒ6 மதிய இ பா</க?”

இ=த ெப)க0 த/க; .0 இப  ேபசி ெகா) 6=தேபா, அவக; .
ச?5 த0ளி நி&ற ஆ)க0 Dடதி ஒேர சத.

“பழி .பழி வா/கW. இ=த ஏாியா4ல ஒ6 இ= ேகாயில இ6 க
விட Dடா. $றப/கடா. இ ஒ6 ஜகா. ேயாசி க ேநரமிைல. இ&சா
அலா. தல அபிராமி ேகாயில இ

கW.”
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அ=த ெப6/DடதிI6=, ஒ6 சி&ன Dட கிைள விடேபான. க ட
ெதாழிலாளக0 கீேழ ைவதி6=த ம)ெவ கைள ஆJத/களாக4, இ6$
கபிகைள ேவகளாக4, பா) பாதிர/கைள ேகடய/களாக4 ைவ
ெகா) அ $றபட ேபான. சார/களி நி&ற ெப)க; ஆ)க; அ/ேக
நி?பதா, கீேழ இற/.வதா எ&5 ெதாியாம $லபி நி&றாக0. Dட
அவகைளJ பா கீேழ இற/.ப

சமி ைஞ ெசEவ ேபா இ6=த. அ,

த/கைள தா .வத?கா, அல மதி மா ைய க ய ேபா எ&5
ெசாவத?கா எ&ப $ாியாம ெதாழிலாள Dட தி . கா ய.
எ&னெவ&5 ெதாியவிைல. ஆனா ஏேதா ஒ6 விபாீத நட=தி6 கிற எ&ப
மேம அவக; . $ாி=த.

ஜமா தைலவ திவா& கம4, ஹாஜி அஜீஸு, தீெப  ெதாழி?சாைல
அதிப -6லா4 ஆ/கா/ேக Dடதிட ேகாபதாபமாE ேப!வேபா
ைககாகைள ஆ

ெகா) 6=தாக0. அேத சமய, அமீ6 காத பாசா4

இ&< ஒ6 சில6 கிைளவிட ேபான Dடைத உாிைமேயா பி&< .
த0ளினாக0. அவகள ேமாவாEகைள பி  ெகHசினாக0. “அலா
பா .வா& இ&சா அலா. இ/ேக இ6 கவ/க நம . எதிாியில.” அ=த
Dட அவக0 ெசாC . கபவ ேபா ேதா&றிய. ஆனாC
ெதாைலவி வானேம ெவ ப ேபா&ற சத/க0. நசதிர/க0
தைரயிற/.வேபா&ற ஒளி கீறக0. க)W . ெதாி=த ட4& ப க
வாணேவ

ைகக0 நட= ெகா) 6=தன. நாC ெத6 க0 தா) ய ஐ=தாவ

இ= ெத6வி Dட சி&ன3சி&ன ேவ3 சத/க0.

அ=த ஜகா Dட, இேபா காதைரJ, அமீைரJ ஒ கி த0ளிய.
ேகாபதி .$ற த0ளிய. நிைல .ைல= வி=தவகைள மிதி காம,
அவக; .3 சCைக காவேபா தா)

ெகா)ேட ேபான. பி&$றமாE

தி6பிய Dடதி& ப க க தி6பி த/கேளா ேச6ப

ைககைள

ஆ ய. அ=த கர/க0 ம)ெவ , கடபாைர சகிதமாக ைககைள ஆ ன.
த/கேளா ஜகா . வராதவகைள ெவ  ேபாேவா எ&ப மாதிாி ஆ ன.
பாதிேப பய=ேபாE, அ=த Dடேதா ேச= ெகா)டன.
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கீேழ கிட=த அமீ6 பாசா4 ஒ6வைர ஒ6வ ஆதரவாக பி  ெகா)ேட
எ=தாக0. .ழ=ைதக0 !க ேத

வ=த ெப)க; . ஏதாவ நட=

விட Dடாேத எ&ப ேபா அவக0 வி=த  ஓ , அ=த ெப)க0
Dடதி?. &$ ைககைள நீ

மனித3 ச/கிIயாE நி&ற ேபா, ஒ6 ேமாடா

ேசைல க ய ெப) அவகைளேய சா னா.

“எ&னா பாE நீ/க? எ/கள ஏதாவ ெசEவா/க&< நீ/க நிைன கிறேத
தபிைலயா.

Iயிலேயா கிIயிலேயா எ=த பய மதிைய இ 3சாC

அவ& யா6, நா யா6, எ/க; . நீ/கதா& அ)ண&மா6. நா/கதா& உ/க
அ காத/க3சி/க. எ/கள யா6 ஒ)W ப)ணமாடா/க.”

அமீ க)கைள ைட, காத பாசாவி& ேதா0பைடைய த& ஈர
ைககளாேலேய த

ெகா, அ=த ெப)கைள3 !

கா னா. மீ)

அ=த ெப)க0 தி  தீதாக0.

“பாழாE ேபாற பயCவதாயா பி0ைளயாE இ6 கிற நமள Dட பிாி3சிவா/க
ேபாI6 ேக. ஊ6 உலகல ஒ6 டா டராலJ !கபத  யாத நம
பி0ைளய ேநாJ ெநா J இ=த மதியி வ=தா& !கமான. எ=த
ெநா5/.வாேனா அேயாதியி ேபாயி மதிய இ 3சி6 கா& பா6... ஏலா...
ராசாதி எ=த இடதில இ 3சாளா...”

ச!தீ& தமாறினா&. அபிராமி தன காக காதி6பாேள எ&ற ஒ6 எ)ண
ஏ?பட. ஆனாC அ=த மதி இ பா  அவ0 காதி6த, அவ< .
ெபாிதாக ெதாியவிைல. அவ0 கிட கிறா0.

ச!தீ&, இேபா, அபிராமிைய பா க ேபாவ இைல எ&5 தீமானிதா&.
அேத சமய அ=த ஜகா Dடேதா ேச= ெகா0வதா, அல   ேபாE
ட/கி ெகா0வதா, எ&5 $ாியாம தைலைய பிE ெகா) 6=தா&.

மதி . ெவளிேய வ=த அமீ ெதாைலவி ேவக ேவகமாE ேபாE ெகா) =த
இKலாமிய Dடைத ெவறி பாதா. இனி ேம த&னா ெசEய
D ய ஏமிைல எ&ப ேபா தவி பாதா. அவ ப கமாக வ=த
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காதபாசா ேதாளிC,  .மா ேதாளிC ஆதர4 ேத

இர) ைககைள

ேபாடப ேய அவலமாக ேபசினா.

“இ= மத எாிமைலயாE ெவ 3சனால, இKலா 8கபமாக .C/.ேத.
இ=த 8கப . அ=த எாிமைல . இைடயிேல எதன ேப சாக
ேபாறா/கேளா? எதன ெப)க0...”

அமீரா, அத?. ேம ேபச  யவிைல. “அலா அலா” எ&5 மேம அவ
வாE அர?றிய.
-----------அதியாய 2

ேபா .ரலாE ஒIத மி&சார மணியி& ஓைச ேக, உ0ளைற .0 இ6=த
அபிராமி, $தக ைகJமாE, வைளய சதட& கதைவ திற=தா0. எதிேர
நி&றவகைள பா அ3சபடவிைலயானாC, சிறி அச=விடா0.
ஒ6வைர பாத $&5வலான வாE, எHசிய

வைர பாத தானாE

அைடபட. காகேளா அகலபடன. அவள .ப . மிக4 பழ கமான
ச/கர!$ Dட அசதி விடா. சாதாரனமாE ப படாமC தி6 நீ5 8!பவ,
அ&5 பைட அ தி6=தா. ஒ6 நா; இலாத ச=தன, அத&ேம சவாாி
ெசEத ./.ம அவ6 . $தியைவ.

எ&றாC, அ=த விதியாசைத, அபிராமி ெபாிதாக எ ெகா0ளாத வைகயி
மீதி

வ6 காசியளிதாக0. அவகளி ஒ6வ ப; இ&ெனா6வ&

பதிென வய ைபய&;

&றாமவ& நா?ப வய நதர. எேலா6

ெசாI ைவதேபா கிடதட ஒேர நிற. ம)சிவ$ நிற. உ3சி த
பாத வைர ேகாண இலாத ஒ6 ெச/.தான ேகாைட வைரயலா எ&ப
ேபா&ற உடவா. காரக0. ழ/கா வைர நீ)ட கா கி ட4சக0. அவ?ைற
கGவி ெகா) 6ப ேபா&ற ெவ0ைள3 சைடக0. ஒGெவா6த ைகயிC
கா கி நிறதாலான ஒ6 .)டா=த .

அபிராமி, அவகளி& 'ச) ய'தனமான பாைவ .3 சிறி பய=தவளாE,
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ச/கர3!$ மீ மேம பாைவைய நிைலநா , அவகைள வரேவ?ப ேபா
ஒ கி பி த கதைவ விசாலபதினா0. எ ழ மேவ

கார

ச/கர!$, அ=த  ?.0 சவசாதாரணமாக Sைழ=தேபா, ]னிபார காரக0
8!கைள கழ?ற கீேழ .னி=தாக0. அ=த .னி4 Dட உட?பயி?சி ேபா
ேதா&றிய.

அபிராமி இனிைமேயா ெசா&னா0. “எ/க0  ?.0 வார ., 8ைச
கழட ேவ)டா. அப ேய வா/க,” அ=த ]னிபார காரக0, அவைள த/க0
இய கதி ஒ6 ெப) ெதா)டராக அ/கீகாித ேபா, ]னிபாமாக $&னைக
ெசEதேபா, ேவ

மனிதரான ச/க!ர$, ெவ

மனித ேபா க !ளிதா.

பிற. உபேதசிதா.

“எைத விடாC ஆ3சாரைத விடபடாமா. நா இப

விடதாலதா&,

C கபயCக இ=த ஆட ஆறா<க.”

அபிராமி அவ KI சதாயைத ப?றி இப

.றிபிடைத, ச!தீ< .

எதிராE விடபட சவாலாE க6தி, ெநளி=தா0. அதனா ேலசாக ேகாப Dட
வ=த. ‘காபி ேவWமா’ எ&5 ேகக ேபான வாைய உதகளா 8
ெகா)டா0. ஆனாC ச/கர!$

3! இபைத பாவி, சிறி

பாிதாபப3 ெசால வ=தைத3 ெசா&னா0.

“காபி ேவWமா, இேல K ேவWமா?”

“K சாபி வி அ$ற காபி சாபிடா நலா இ6 .. எ&ன அப
பா கிறீ/க! இ எ& மாதிாி? இ=த ‘பாபா’ எ& க)W &னாேலேய
பிற= வள=த ெபா)W. நிC அபிராமி, தபா3 ெசாIேட&. ெமாதல காபி
ெகா. அ$ற K ெகா. அேபாதா&, ெதா)ைடJ வயி5 ெவயிI
இ6= ஏ.^. .0ள வ=த மாதிாி இ6 ..”

அபிராமி சிாிதாேளா இைலேயா, அ=த ]னிபார காரக0, மாநிற 8Hைச
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உட$ ெத ப?க; ெகா)ட ச/கர!$ட& ேச= சிாிதாக0.

அவக; . எதிேர ெதாைலவி 8ைஜ அைறயி& SைழவாயிI, அ&ைன
அபிராமி, திாில ைகJமாE, சி/க ஆசனமாE உ0ள திைர3 சீைல
ஒ கப, அ=த அ&ைன இேபா ணி ேகாகளாE !6 க படா0.
அப

ஒ கிய ைகைய நிமிதியப ேய, பழனிேவ ெவளிபடா. ெந?றி

 க வி8தி .விய, அதி கலபடமான ./.ம. க6ேமக நிற, அதனாேலா
எ&னேவா, மி&ன ேபா&ற ப?க0. 5 ேகறிய உட$, .தி நி&ற
 களா, பாசிபாைற ேபா&5 ேதா&றிய மா$, ெதா$ைள ெதாட டால
ெசயி&. “வா/க, வா/க,” எ&5 ெசா&னப ேய அ=த .ரC . ஏ?ப அவசரமாE
நட காமC, அவமாியாைதயாக நி?காமC, அத தி6தமாE நட=,
எதிேரJ0ள ஒ?ைற ேசாபாவி உகா=தா. அவ அப

உகா6 வைர

ெபா5 காத ச/கர!$, சI ெகா)டா.

“நீ/க இப

அபாைள வி= வி= .பிறி/க! நீ/க; நா< .பி

எ&ன பிரேயாசன? ேந?5 ராதிாி, பK Kடா) பிளாபாரதி இ6=தேத
ராம ேகாயிC - அைதJ, ெசா கடா& . யி6$ ப கல மாாியம&
ேகாவிைலJ, KI பயக உைட3!டா/க. நம அபிராமி ேகாயிC
வாசC .0ள Dட வ=டா/க.”

பழனிேவ கைத ேகாபதன ஆ கியேபா ]னிபார நதர, அவ
கைத பாதப ேய ச/கர!$ட& ேபசிய.

“நாம பதிC . எ&ன ெசEேதா எ&கிறைதJ தைலவ கிட ெசாC/க”

தைலவ எ&ற வாைதைய ேக பழனிேவ, ஆ3சாியமாக தைலைய
நிமிதிய ேபா, ச/கர!$ சிாி$ .மாளமாE ேசதி ெசா&னா.

“!மா ெசால Dடா. ராதிாி இவ/க தைலைமயிேல நம ஆக0 R0
பரபிடா/க. அபிராமி ேகாயிC .0ள Sைழய ேபான C க<கள சா
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சா&< சாதி டா/க... அபிராமி ம காளியமனாE இ6=தி6=தா.
அவ<வள ஆ, ேகாழி பI ெகா கிற மாதிாி, அ/ேகேய ெகாதி6பா<க.
பி&ன எ&ன/க எதைன நாைள .தா& வைளய ேபா கி
இ6 க...ேந நம ஆகேளாட ரா_ஜிய=தா&.ஒேர வாண ேவ
அW.) மாதிாி ெவ

ைக.

ெவ யாE ேபாடா/க... அ4 மதி/க; .

&னாேலேய ேபாடா/க.. அ$றமா `ராம படைத எ கி ஊவல
ேபானா/க. எலா6 கைடைய

டா/க. ஆனாC என . ஒ6 வ6த.

KI பயCக கைடைய

றா&. நம இ= பயCவ எ காக

னா

ட<? எப ேயா ேந ட4Wல எலா சாE$ பயCக; பமி கிட=தா/க.”

பழனிேவ ேமாவாைய3 ெசாறி=தப ேய ேபசினா; “இGவள4 நட=தி6 .;
என . ெதாியாம ேபா3ேச. ஆனாC இ= க; கைடைய

னல

தபில. எாிற கC . இ=, KI< ெதாிJமா? இ= கைடயில KI
ேவல பா கா&. அேதா இ= யா6, KI யா6&< க) பி

க  யா

பா6/க.”

அ=த ]னிபார காரக0 க !ளிதாக0. பழனிேவைலேய ஒ6 KNைம
பாப ேபால பாதாக0.

ஆனா ச/கர!$ சமாளிதா.

“இ .தா& இ= க; . ஒ6 தனி அைடயாள ேவW&< வாதாகிேறா.
ஒGெவா6 KN, ஒ6 ெதாபிய ைவ3சி6 கிற மாதிாி, ஒGெவா6 இ=4
சைடயில ஒ6 காவி ெகா ய .தி கW.”

“இேபா எ=த சாE$ ெதாபி ைவ கா&. கால ெராப மாறி.”

“நீ/க ேவற... ேந ராதிாி பாதீ/க&னா ெதாிJ. $ . வ3ச மாதிாி
KI ஒGெவா6த& தைலயிC ஒ6 ெதாபி.”

“அ$ற எ&ன விசயமாE...”
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“விசயமிலாம வ6ேவாமா?... இ= களான நா, ஒ6  கியமான கடதி
இ6 ேகா. இ/க Dட ஏதாவ கலாடா வரலா. அதனால, நம &னணி .
ஒ6 வCவான தைலவ ேதைவ. அ நீ/களாகதா& இ6 க  J.”

“ெவளிபைடயா ேவ)டா&< நிைன ேக&. எ& ெதாழிCல ஆ; கசி .
அ<சரைணயா ேபாகW பா6/க... ”

“நீ/க ஒ)W... இேபா ஆ; கசில Dட ஆதர4 இ6 ./க.”

“ஆனாC...”

“நீ/க ம &னணி . தைலவராE இ6 க ம5டா, அ$ற இ=த
ப.தியில இ= க0 இ6 கிற ஒ)Wதா&. சாகிற ஒ)Wதா&. பா6/க...
நா& ெசாI 

க4 மணி அ

கி பா6/க... ெடIேபா& மணிதா&.

ஆனாC மணி மணிதா&.”

ச/கர!$ ேபசேபச, .ைழவாE உகா= இ6=த ]னிபார காரக0, அ=த
]னிபார/கைள ேபா த/க; . கHசி ேபா இKதிாி ெசEயபட
ேபா நிமி=தி6=தாக0. அணி வ.$ ேதாரைண உட வ ெதாி=த.
இத?.0 பழனிேவ நிதானமாக எ=தேபா மணி3சத நி&ற. ஆனாC ஒ6
இனிைமயான சத... சி/கி தவ மாதிாியான சத. அபிராமியி& சத, ‘ஒ6
நிமிட... அபா இ6 கா,’ எ&ற கனிவான சத.

சாப நிற

ேரயி, நா&. க)ணா

.வைளகேளா வ=த அபிராமிJ

பழனிேவC வரா)டாவி& நப க ‘கிராK’ ெசEதாக0. அபிராமி ெகாத
பழரசைத ]னிபார காரக0 உ?5 பாதாக0. காவி கல K... `
ராம< . க)கைள
எப

ந&றி ெசாI ெகா)டாக0. ஆ)டவ& அ?$தைத

காகிறா&.

K மமா காவி... அ=த க)ணா

.வைளJ காவி நிற. இவ; . ஒ6
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காவி3 ேசைல க

விடா... சவ ெபா6த...

அ=த க)ணா

.வைளகைள, அவக0 பயப திேயா வா/கி ெகா)டேபா,

உ0ளைறயி சாதாரண .ரI ேபசிய பழனிேவ, ேபாக ேபாக உர
ேப!வ ேகட. அ$ற அேவ கதலாகி இ5தியி கசி= ேபான.
ச/கர!$, உடைப ெநளி ஒ6 காைத ேம ேநா காE R கி ஒ ேகக
ய?சிதேபா, அபிராமி க)ணா

.வைளகைள மாறி மாறி பாதப ேய, ஆர

அமர . பவகைள எாி3சேலா பாதா0. ஒ6த பாதி கிளாைச ைவத
ேபா, அவ மி3ச ைவ கிறா எ&5 அ=த .வைளைய அவ0 எ க3 ெச&ற
ேபா அ=த ஆசாமி, இர) ைககைளJ ைவ, அைத R கி வாE .
ெகா) ேபானா. அவ0 சிரமப சிாிைப அட கி ெகா)டா0.

அபிராமிJ பழனிேவC மீ) அேத அைறயி கிராK ஆனாக0. பழனிேவ
அணிவா மாதிாி அடதியான த& மீைசைய வட கயி5 மாதிாி 5 கிய ப ேய,
தம இ6 ைகயி ஆ/காரமாE உகா=தா. ச/கர!$ . விசயைத
ேககேவ) ய அவசிய இலாம ேபாEவிட. பழனிேவCவி& உதக0
ெவ தன. அைவ ஒ&ேறா ஒ&5 ஒ

ெகா)ட ேபா சத ஏ?பட.

“பா6/க இ=த அநியாயைத-உலக வ/கி திடல. நம ஆ?5 காவாயிேல
கா&கிாீ ேபா... கைரயிC கா ேபாகிற அள4 . ேரா ேபாட விளபர
ெகாதா/க... நா< ெட)ட ெகாதி6=ேத&... நாC லச ,பா ெடபாசி
ேவற கேன&...

Wேகா

,பாE திட... ெமராKல ேகாைட வைர .

ேகேஸாட ேபாயி ெவ5/ைகேயாட வ=ேத&. கைடசியி எ&னடா&னா
அ=த கா) ரா ட, திவா& கம . ெகாதா3சா. இGவள4 . அவ&
ெட)ட Dட ேபாடல, இத நா& விட ேபாறதா இைல... இGவள4 . நா&
கசி கார&< ேப6... அ=த திவா& கம KN N ....”

“இ யாேராட ேவைலயா இ6 .&< நிைன கீ/க?”

“எலா நம மாவட ம=திாி அலா இ6 கா& பா6/க, அவேனாட ேவைல...
இGவள4 . அவ& எலa&ல நி .ேபா ஒ6 லச ,பா அேத&. ேபாKட
அ 3! ெகாேத&. அவ& ெதா.தியி அ யாகைள அ<பி க0ள ஓ Dட
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ேபாட வ3ேச&... இ=த திவா&, ஒ6 ைபசா Dட ெகா கல. கைடசில ம=திாி
அலா அவ& சாE$ $திய கா டா& பா6/க... என . ேவ) ய ஒ6த
ேபாE ேகடா, ‘உ/க ஆ; . இ6 கிற சாராய கைட/க ேபாதாதா... சினிமா
திேயட6/க பதா&< தி6பி ேககானா...”

அ=த நீ)ட ெந ய ஆ?றி& கிழ . ப.தியி, இேத உலக வ/கி திடதி
காவாE . கா&கிாீ ேபா, கைரைய சாைலயா க இ&ெனா6 பிரக, ஏ
ேகா

,பாE ெட)டாி, ஒ6 ேகா

,பாE . .ைறவாE3 ெசலவழி,

ஆ5ேகா ைய அ கி விடாரா... கா&கிாீ காவாைய3 சாி பாபத?.
&ேப, மா

லாக நட=த ெபாறியாளகைள ைக .0 ேபா, மன3சாசிப

நட=த அதிகாாிகைள ப=தா J, கா&கிாீ ேபாடதாக கண . ெசEயபட
காவாயி அவசர, அவசரமாக த)ணீைர திற= விட3 ெசEவிடாரா.
இதனா கா&கிாீ ேபாட ெகாடபட மண, இேபா த)ணிைரேய
அைட ெகா)டதா, அ=த காவாைய R எ க இ&ெனா6 ெட)ட
விட ேபாகிறாகளா. அைதJ அ=த பிரகேர எ க ேபாகிறாரா. இ=த
ேம?. ப.தி காவாயிC, அவைர ேபாலேவ நா&கி

&5 ப/. பணைத

அ .வத?. '$; பிாி)ேட’ தயாாி ைவதி6=த பழனிேவ, இேபா
இ6 ைகயி ேசா= சாE=தா. அவ க)க0 ம தீ க களாE த/கைள
தா/கேள எாி ெகா) 6=தன...

காதி6=த உலக வ/கி கா) ரா காாிைய ேந?5 வ=த திவா& த

ெகா)

ேபாயிடா&. யாைர விடாC அவைன விட Dடா.

ச/கர!$, நிதானமாக எ=தா. பழனிேவ இ6 ைக . பி&ப கமாE ேபாE
அவர ைக த

ெகாதா; தடவி ெகாதா. பிற. மீ) தம

இ6 ைக . வ=, ]னிபார காரகைள ஒேர பாைவயி வடமி வி,
விர தியான .ரI ேபசினா.

“இ . ெபயதா& ‘இKலா’ எ&கிற. நம இ= க; . இ6 கிற
ெப6=த&ைம அவ/க; . கிைடயா. என . ெதாிJ அ=த .லா கார&
ெஜயி கிற ., அைம3ச ஆ.ற . நீ/க எ&ன பாபV/க&<.”
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“எ&ன பாப எ&ன பிரேயாசன... கைடசில ந&றி ெகடதனமா...”

இ . ெபய ந&றி ெகடதனமில... இKலா&< ேப6!”

“இ6 க... இ6 க... ெர) சாE$ பயக; எ/க ேபாறா/க&<
பாடலா...”

“பா க<&னா, இபேவ பா கW. நம மாவட . ஒ6 இ= ம=திாி
ேவW&< நா ேபாராட<. அத?. நல ச=தப இப வ=தி6 ....”

பழனிேவ, எப

எ&ப ேபா $6வ/கைள உயதினா. அவ வாைய

திறபத?. &ேப ]னிபார நதர வய கார மாத  ேபசினா.

“பாப மதிைய இ 3ச ., இKலாமிய கலாடா ெசEய ஆரபி3!டா/க...
அப ேய அவ/க, கலாடாைவ இைடயி விடாC, நாம அவ/கள
விட யாதப

கலாடா ெசEய3 ெசEய<. நம ட4ன தா)

ேதாிப க

இ6 . பா6/க... மைலேமேல 6க& ேகாவி... அ . கீேழ மதி இ6 .
பா6/க. அத நாம இ 3சாக<... அப ப/கி கிட கிற KN பாEHசி
வ6வா&... பல தைல உ6;... உ6ளேம... இப எ&ன உ6ளாமலா
இ6 .... பகளல ஒபாாி எ .... இ=த ெகாைல ெகலா ம=திாி
அலாதா& காரண&<, அவ& பதவி விலகW&< ஆபாட
ெசEேவா... அேபா அவ& பதவி விலகிதா& ஆக<... அ . பிற. திவா&
கம கா)ரா ைட ேக&ச ெசEற ெபாிய காாியமா எ&ன...”

பழனிேவ ரசி ேகடா. அைம3ச அலா அேபாேத ராஜினாமா ெசE
விட. ேபால4, இவ6 ேக அ=த கா) ரா  கிைட விட ேபால4, ஒ6
!கமான ஆன=த களி$. அேத சமய 6க& ேகாவிC . &னாேலேய
உ6வான மதிைய இ பதா எ&ற மன3சாசியி& சி&ன .த... அபிராமி
சி5மியாE இ6 .ேபா, அவ; . ஆKமா மாதிாியான ஈைள
மதி . ேபாEதா& !கமா3!...

3!... அ=த
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பழனிேவ, எ=த மதிைய இ தாC, அ=த மதிைய இ

க Dடா எ&5

க) பாக ேபச ேபானா. அேபா ஒ6 தபா இைளஞ& உ0ேள வ=தா&.
மணியாட பாரைதJ, ஐ= -5 ,பாE ேநாகைளJ அவாிட நீ னா&.
அத& அ வாரதி எதபட தகவைல ப த பழனிேவ, அ=த
பாரைதJ, ,பாE ேநாைடJ அவனிடேம !6

ெகாதா. பிற.

கதினா.

“அ=த பய பண அ<பினா நீJ ெகா) வ=திட<மா? வா/க
ம5ேட&<, அவ&

Hசியிேலேய எறி. ஏ& அப

ேபழி ழி க...

உன . அ4ேற&... இ=தாமா தன, ெர) ,பா ெகா) வா.”

இ=த மாதிாியான சமய/களி மேம, கணவனிட ‘அமா’ மாியாைத வா/.
தனமா0, அ=த மாியாைத உடன யாக ஏ?5 ெகா0ள படவிைலயானா, அவ
மாியாைதயாகி வி எ&பைத உண=தவ0 ேபா, அவசர அவசரமாக இர)
,பாைய ெகா) வ= தபாகாரனி& ைகயி ைவதா0. பழனிேவC . ப?றி
எறி=த. எப

அவ& ைகைய இவ0 ெதாடலா... எ& ைகயி ெகாதா

ெகா க மாேடனா... தி6 )ட...

பழனிேவ, த& ேகாபைத, “.னிH! வா/ேக&டா”, எ&5 தபாகாரனிட
கா னா. அ=த இைளஞ< . வா/க வி6பமிைல. ஆனா வா/கிதா&
ஆக<... ம5தா ‘நா& ெகா நீ வா/க மா யா...’ எ&5 அ தாC
அ பா... ேபாN! . ேபானா, ‘ெபாிய ம<ஷைன அ

க வ3! ேய’ எ&5,

அவ/க; ெர) சா சாதலா...”

தபா இைளஞ& ேபான பழனிேவ .தியாE .திதா.

“அபிராமி பி /கி, பதி பதியாE க

இ6 ேக& பா6/க... கைடயி/க...

அல கைடசி கைடய ெதாியாதனமாE, காத பாசா எ&கிற சாE$ பயC .
விேட&.”
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“KNமா இ6=தாC .லா ேபாடமாடாேன... உ6 கைட மாதிாி...
அவ&தாேன.”

“அ=த பயேலதா&... ம?ற கைட . வாடைக ஏன மாதிாி அவ< .
ஏதிேன&... இவ& எ&னடா&னா, அவ/கிட ேபாயி யா6ேம அதிக வாடைக
ெகா க Dடா&< ெசாI இ6 கா&. அவ<க ேககல... எேலா6
வாடைகய D

ெகாதேபா... இ=த பய பைழய வாடைகைய

ெகாதா&... நா& தி6பி ெகாதிேட&... இவ& எ&னடா&னா என .
அ=த பணைத இப

மணியாட அ<$றா&... அ=த பி /ல வ6ச கண கி

இ6 கிற நம பயCக !மா இ6 கா</க... ஆ5 மாத . &ேன வ=த காத
பய எ& க)Wலேய விரவி ஆடபா கா&...”

“இ . ேபதா& ‘இKலா’ எ&கிற. இதனா தா& நம தைலவ ெசாறாஇ இ= கேளாட காலமில...

சப ஆ5, அதாவ ேந?றி இ6=

இ= கேளா ெபா?கால வ/கி இ6 .&< ெசாறா.’

“நீ/க ெசாற... ஒ6 வைகயி,.. ஒ6வைகயில எ&ன எலா வைகயிலJ
சாிதா&... இதனாதா& என . மணியாட அ<பி இ6 கா&.”

இைளய ]னிபார இப 3 ெசா&ன.

“இ=... இளி3சவாய&<...”

இத?.0 ]னிபார நர ஆேவசி.

“ஏ& கவைலபறீ/க... இேபா அவ/க எ&ன ெசEதா/க எ&ப  கியமில...
நா எ&ன ெசEJேறா எ&கிற தா&  கிய... காதபாசாேவாட ைகையேயா,
காைலேயா எ க ேவ) ய எ/க ெபா5$... விசயத எ/ககிட வி6/க.
ஆனா ஒ6 க) ச&... நீ/கதா& நம &னணி . தைலவராE இ6 க<...”
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பழனிேவ அேபாேத &னணி தைலவரான ேபால ஆைணயிடா.

“ட4< . ெவளிேய, 6க& ேகாயிC . கீ இ6 கிற மதிைய தைர
மடடமா .ேவா... அேபா அ=த பயCக வ6வா&க... காதபாசா4
வ=தாேன ஆக<... அ/ேகேய அவைன ெவ

ெபாI ேபாடW... இ .

நா& இேபா எ&ன ெசEய<&< ெசாC/க... &னணி தைலவ எ&கிற
ைறயி ேகேக&.”

“அபாடா, ேககிற . எGவள4 ச=ேதாஷமா இ6 . ெதாிJமா. நீ/க ெபாிசா
ஒ&< ெசEய ேவ)டா. கதி, கேபாட ஒ6 -5 ஆகள அ<$/க...
இேபாைத . ஒ6 இ6பதாயிர ,பாE... ேபாNKல, இ= ேபாNKதா& அதிகமா
மா

 ேககா&... அவ/க க)ண

னாதாேன, நாம ஏதாவ ெசEய  J.”

“சாி, பண ஆ; வ=டதா நிைன/க.”

அவக0 எ=தி6 க ேபானேபா, ேஜானா ைபேயா அபிராமி வ=தா0.
அவக0 காகைள வைள ெகா0வத?காக க)களா வைள பாதா0.
த=ைதைய ேபா ைவரபட உட$ ைவரா கியமான பாைவ. ேயாசிவி
ேபசாமC, ேயாசி காம ேபசாமC, ேயாசி ெகா)ேட ேப!வ ேபா&ற
லாவக.

மகைள பழனிேவC விய= பா ெகா)ேட ம?றவகளிட ஒ6 ேக0வி
ேகடா. “இவ0 எப  பிற=தா0< ஓ/க; . ெதாியா?”

சைமயலைற .0 ததளி ெகா) 6=த தனமா0 தி கிடா0. எ&னத
உளற ேபாகிறாேரா எ&5 பைத பைத, மகளிட ேபச ேபாகிற சா கி, அ/ேக
ேபாE ெகா) 6=தா0. உடேன பழனிேவ அவ; . பாைவயாேலேய
ேகாஷா ேபாடா. “ேதவ யா )ைட, இ/ெக&ன

ேவைல” எ&5 உதகைள

ஒI எபாம அபிநய ெசE கா னா. அ=த அமா பய= ேபாE உ0ேள
ஓ யேபா, பழனிேவ மானிட அபிராமி பிற=த வரலா?ைற விள கினா.
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“என . கயாணமாகி ப வ6டமாE .ழ=ைத இைல. எ/க மாமியா Dட
ெகா=தியாைள க
ெபா)டா

க

க3 ெசா&னா/க. நாம எ&ன KNமா...

W

கிற ., தலா ெசEJற .... ஆ)டவ& விட

வழியி&< இ6=ேத&... ஆனாC மன! ேககல... ஒ6 ெபாியவ ெசா&னப
‘அபிராமி’ ேகாவிC . ெசGவாE, ெவ0ளி ேபாE அபிராமி அ=தாதிைய
ப 3ேச&... சாியா பதாவ மாத இவ0 பிற=தா0. இவ0 எ&ைன த=ைதயாE
பாதாC, நா& இவைள அமாவாதா& பா ேக&.”

பழனிேவலா ேம?ெகா) ேபச யவிைல. .ர த தத. தவ ெசE
ெப?ற த&மக0, கbாியி திவா& கம மகேனா, ‘இK ., ெதாK கா’
நடபதாE ஒ6 ெமாைட கதாசி வ=ததிI6=, அவ மன

ளியாE

ேபான. சாைட மாைடயாE பாததி, அ உ)ைம ேபால4 ேதா&றிய.

ச/கர!$, ஒ6 ேபா ேபாடா.

“பாபா, பா கிற . அச ‘அபிராமி’ மாதிாிதா& இ6 கா0.”

அபிராமி . ெப6ைம பி படவிைல. ெதEவ அபிராமியி& ஒ6 D5, ‘தா&’
எ&பதி ஒ6 ெப6மித. தைல . ேம ஒ6 மHச0 ஒளி வட இ6ப ேபா&ற
அ<மான. ம?ற ெப)கைள ேபா அலாம, தா& ஒ6 ெதEவ பிறவி எ&ற
நபி ைக...

அபிராமி $றபடா0. அவ0 கால 3சத ஒE=த, பழனிேவ ச/கர!$வி&
காகளி கி! கி!தா.

“அ$ற அவ&... நயினா கமவி& மக& ச!தீ&< ஒ6 வாதி பய
இ6 கா&. காேல_ல ேவல பா .ற நப இ= ெப)க0 கிட ஏடாேகாடமாE
நட கானா. அவைன ஏதாவ ெசEவதாE இ6=தா இபதா& ெசEய<.”

ச/கர!$ பதிC . கி!கி!தா.
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“ 3!ேவா, உ/க .ப ெகளரவ தாேன எ/க ெகளரவ? அப வரமா...
ச!தீைன நா/க கவனி ேகா. எ . அபிராமி . ஒ6 நல மாபி0ைளயாE
சீ கிர பா6/க...”

பழனிேவ, வாசைல தா) யவகைள வழிய<ப Dட ெதாியாம மர
விடா. கைடசியில அபிராமி ச/கதி இவ<க; ெகலா ெதாிHச பிற.தா&
என . ெதாிHசி6 .... இ=த பாப மதிைய இ 3ச சாிதா&. அபிராமி எ&ன
தைல.ணிய வ3சிவாேளா... எப

ைவபா0... ச!தீனி& தைல அவ& கல

இ6=தா தாேன...

பழனிேவ ேகாபமாக .றி, அத?. வ கா ேதவ ேபா சைமயலைறைய
பா சத ேபாடப ேய ஓ னா.

“ஏ)

தி6 )ட மகள வள கிற லசணமா ...”

-------------அதியாய 3

ச!தீ&, பாப மதியி& இ பாக0 ேபாலேவ ட/கி கிட=தா&.

சாதாரணமாக, கைத ேந ேகாடா கி, தைலைய நிமிதி உகா=
இ6பவ&, .ைடசாE= கிட=தா&. நா?காIயி& . விளிபி தைலைய3
சாE, காகைள அகல விாி ேபா, உடபிைன ெநளி4 !ளி4களா கி
கிட=தா&. ேமேல மார  ஒபாாி ேபாவேபா சதமி3 !?றிய
6பி த மி& விசிறிைய க)கைள3 !ழ?றாமேல பாதா&. பாப மதி
இ படைத விட, கbாி சகா க0 நட= ெகா)ட வித அவைன உC கி
ேபாவிட. ஆ)டா) காலமாக அ=ேயா&யமாE பழகியவக0 Dட,
இேபா த&ைன அ=நியமாE பாப ேபா அவ< . ஓ அ<மான. ஒ6
ேவைள அவக0 நிைனப ேபா-ெசாலாம ெசாI காவ ேபா, தா&
இ=திய& இைலேயா எ&ற ச=ேதக. இ=தியனாக அ/கீகாி கவிைலேயா எ&ற
ஆத/க.
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ெபா&விழா காலைத ெகா)டா கடதி?. வ= விட கbாி
எ&பதனாேலா எ&னேவா, அ=த ஆசிாிய அைற ஈயமாE இளித. பிதைளயாE
ெவ; கிட=த. அத&!வகளி !)ணா$ ேதா பிE=ம) சைதக0
ெவளிபடன. அ=த ெசGவக அைறயி மர ேகா கிழிதேபா இ6ப க
பதாபசI ேமைஜக0. எதிப க தாவர இய ஆசிாியக; கான ைகெயா =த
இ6 ைகக0. இவ& உகா=தி6 . ப க வில/கிய ஆசிாியக; கான
இ6 ைகக0. !வ

ைலயி ஒ6 Rசி பைட ேர .; அவ?றி பாழைட=த

$தக/க0.

ச!தீ&, கbாி . &பாகேவ வ=விடா&. அபிராமி அவ< காக பK
நிைலயதி ஒ$ . நி?ப ேபா கா நி?பா0 எ&ற உணவிலாமேல வ=
விடா&. மதி பாைளயதி இ&< D3சC .ழப ேகாபாதாப/க;
அட/கவிைல. ேபாதா .ைற . ட4& ப க ேகாபாதாபேதா ேபானவகளி,
பல தா கப ஆ/கா/ேக ம6வமைனகளி ேச கப 6பதாக
ேக0வி. இவ?ைறெயலா உ0வா/க  யாம & D ேய வ=தவ&, அத?.
&பாகேவ ர.ராம& இ6பைத பாதா&. அ&றாட பதிாிைக ெசEதிகைள
அவ& ப

க ேதைவயிைல எ&பேபா, அல!கிறவ இ=த ர.ராம&. அ=த

ஆசிாிய Dடதிேல இவ& ஒ6வ&தா& அவ6 . கா ெகாபா&. ஆனா
இ&ேறா அவ< . வாEெகா க ம5தவேபா !மா இ6=தா. இGவள4 .
ெசEதிக; . பHசமிைல. பாப மதி இ பட ம5நா0 காைல இதா&.
I, அகமதாபா, ர, பபாE ேபா&ற நகர/களி -?5 கண கான ம க0
ெந6பி ெவ=, பா கி .)களா ைளப சி&னாபி&னமான
ெசEதிக0 நிைறயேவ உ0ளன. சவேதச அரசியI இ6=, அ=த கbாி
நிவாக ெசா=த கார ஜூனிய ஒ6வைர $திய தவராE நியமித உ0c
ெசEதி உபட அைனைதJ அல! அறி4ஜீவி ர.ராம&. ேபாKனியாவி
KNக0 இனபெகாைல ெசEயபவ ப?றிJ, பாலKதீனதி அர$
ம க0 நாேடா களாகதிாிJ நிைலையJ !

கா, இேதா இ=த ர.ராம&,

இ&5 நாெட/கிC ெசா=த ேசாதரக0, ேசாதாிக0  

க ெகாைல

ெசEயப ெகா) 6பைத ப?றி அவனிட ேபச ய?சி Dட3 ெசEயாத,
அவ< . எ&னேவா ேபாI6=த. அவ0 ேபாட .மானி/ைக Dட
ேமானி/காக எதவேபா அைசவ?5 இ6=தா. இத?.0 அ/ேக வ=த
ெப6பாலான ஆசிாியக0 ச!தீ& அ/ேக இ6 க Dடா எ&பேபா,
தி கி பாவி, இ6 கிறாேன எ&ப ேபா ம?றவகளிட கி!கி!
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எ&5 ேப!கிறாக0. ஒGெவா6 கதிC கி67ண ெஜய=திேயா அல ராம
நவமிேயா வ=த ேபா&ற ப தி பரவச-ஏேதா ஒ6 8ாி$-ஆனாC அவகைள3
!மா ெசால Dடா! இ= மத சகி$ த&ைம உ0ள எ&பைத எ
காவேபா அவ& அ/ேக இ6பைத சகி ெகா)டாக0. அேத சமய,
அவ& அ/. இ6பதா மதி இ

கபட மகி3சிைய, இ= க0 நடதிய ர

சாகச/கைள ேபச  யவிைலேய எ&ற ஆத/க, அவக0 பாைவயிI6ப
ேபா ச!தீ< .பட. சில அவைன கா

.5HசிபாE3 சிாிப

ேபால4 ேதா&றிய.

ச!தீ& அவசர அவசரமாE ெவளிேயறினா&. தி6பி பாராமேலேய, ஆசிாிய
அைறக;, ேசாதைன Dட/க; ெகா)ட அ=த தாவார வழியாE நட=,
அத& ைனயிI6= கீேழ .தி தாமைர8 வ வி உ6வான சிமி)
ேவைலபாைடJ, அத?. ேம இ6=த ெகா

கபைதJ பாதா&.

அமாவாைச, ெபளணமி, கிறிKமK ேபா !த=திர நா0, விதைல நா0,
தியாகிக0 தின ேபா&ற நாகளி ம ேதச ெகா ைய உ3சியி 83டலாE
ெகா) 6 . அ=த கப, இேபா ெவ5 ெமாைடயாக ெதாி=த.
ஆ/கா/ேக அவ< . உயி$0ளதாE ெதாி=த க ட/க0, இேபா மயான
அைமதிேயா D ய சமாதிகளாக ேதா&றின. ‘.மானி/ சா’ எ&ற .ர
ேக தைல தி6பினா&. ./.ம ைவத இர) பாவாைட தாவணிக0.
Dடேவ ஒ6 வி8தி ைபய&. கி)ட ெசEகிறாகேளா? மதி இ
!

கபடைத3

காகிறாகேளா?

ச!தீ&, அவகைள பா பதிC . $&னைக Dட8 காம நட=தா&.
மன ேபான ேபா கி நிைன, கா ேபான ேபா கி நட=தவ& தன
காக; . இைடேய ஒ6 ப= சி .வைத பாதா&. ஓ வ=த இர)ேப,
அவைன ‘எ ெகா’ எ&5 Dட ேககாம, அவ& காகைள பலவ=தமாக
அகலமா கி அ=த கா ப=ைத எ ெகா) ேபானாக0. மாியாைத . Dட
‘சாாி’ எ&ற வாைதயிைல. இேபாதா எ&5 ஆ/கா/ேக D

D 

ேப!கிறாக0. பாப மதி இ படைததாேனா...?

ச!தீனா, அ/ேக நி?க  யவிைல. அவைன பாத4டேன ஓ வ6
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உட?பயி?சி ஆசிாிய6 எ&.சி.சி.மாKட6 கைத தி6பி ெகா0கிறாக0.
எதிேர வ=த ல!மி வழ க ேபா அவைன பா3 சிாி காம, அவ&
எ/ேக ேபசி விவாேனா எ&5 பய=தேபா ேவ5 ப கமாக தி6பி நட கிறா0.

ச!தீ& Dனி .5கி நட=தா&. த0ளா ய நா?காI Sனியி அலா யப ேய
கிட=த தாதா அ மஜீ, &$ த&னிட 

ேமாதி ஆ?ெறா)ணா

யரேதா கைத கைதயாE3 ெசா&ன விவர/க0 இேபா விKவ,பெம
அவ& காகைள .தின. அவ& தாதா தீவிர கா/கிரK ெதா)டரா. கா/கிரK
விதைல இய க ஊவல/களி அ)ண கா=தியி& படைத R கி ெகா)
&னா ேபானவரா. ஆனா அ)ண&க0 இ6வ6 KN N கா.
கா/கிரK ஊவலதி?. ேபா யாக அல &ேனா யாக ஜி&னாவி&
படைத எ ெகா) ஊவலமாE ேபாவாகளா. நா பிாிவிைனJ
!த=திர ஒ6ேசர வ=தேபா அவக0 பய= விடாக0. அத?. &ேப ஒ6
$ கா/கிரKகார ‘!த=திர வர எ/க; ., அேபா ெதாிJ ேசதி’ எ&5
மிர னாரா. இதைகய பயதாேலா அல .?ற உணவாேலா அவக0
.பேதா பாகிKதா& $றபடேபா, தாதாைவJ Dபிடாகளா.
இவேரா அவகைள த க பாதாரா. அவக0 மசியாத ேபா இ=
ேதாழகைள அ<பி, ‘அ=த கா/கிரK கார& மிர னா&< பயபடாதீ/க;
அவ& இGவள4 நா; ெவ0ைள கார< . வா பி 3!, !த=திர
வ6&< ெதாிH! கா/கிர! . வ=த வியாபாாி. நீ/கேளா, தேபா சாிேயா
ெகா)ட ெகா0ைகயிேல ேநைமயாE இ6=தவ/க. நீ/க ேபாக Dடா’ எ&5
ெசாI பாதி6 கிறாக0. ஆனா அ)ண&க0 பி வாதமாE
இ6=தி6 கிறாக0. எ&றாC, ேபா. ேபா க)ணீ மக பிற=த ம)ைண
தமி ேபானாகளா. ஒ6பி

ம)ைண எ காகிததி ம  ைபயி

ைவ ெகா)டாகளா. அப  ேபா.ேபா, தைமய&மாாி& ெப)
.ழ=ைதக0 சிதபாவி& காைல க

அ- உ&ைனவி ேபாகமாேடா

எ&5 அர?றினவா. ஆ) .ழ=ைதக0, அவைர ‘வா... வா...’ எ&5 ைககைள
பி  இதனவா. அ)ண&மா ‘ஜா கிரைத யாE இ6= ேகாடா’ எ&5
அழத ெசா&னாகளா. தாதாவா தாள ய விைலயா. அவகைள வி
எதிதிைசயி ஓ னாரா.  ?. ேபாE அ/.மி/.மாE $ர) $ர)
அதாரா. தாதா சாவவைர ., தைமய&மாேரா வா=த, மதி . ெத?ேக
உ0ள பாழைட=த க டதி மணி கண கி உகா=தி6பா.
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அேபா தாதா ெசா&னைத கைத மாதிாி எ ெகா)ட சி5வ& ச!தீ&,
இேபா க)கைள ைட ெகா)டா&. தாதாைவ Dட தி
ெகா)டா&. மதியாத ம)ணி எத?காக இ6 கW? இ=ேநர தாதா க0 கைத
 =தி6 .. ஆனா ெபாியபா க0, ெபாியமா க0 இ6பாக0. நி3சயமாக
எ&ைனவிட, எ&ைன மாதிாியான இ/.0ள எலா KIகைளJ விட
ச=ேதசமாதா& இ6பா/க. ேபசாம தாதா4 பாகிKதா< . ேபாயி6 கலா.
அப  ேபாயி6=தா பிற=த ம)ணிேலேய இப பட அ=நிய த&ைம
த=தி6 க மாடாக0. இப பட, எேலா6 வழ/கி ெகா . அ=நிய
த&ைம இ6 கிறேத, அ<பவிதவக; .தா& ெதாிJ. இ=த நா 
ஒGெவா6 KN ஒ6 சராசாி இ=திய ெப)ைண ேபால; அவக; .
பிற=த   கிய மிைல. $.=த  $.=த ேட.

ச!தீ&, ஒ6 அ&னிய& ேபாலேவ அ=த அைற .0 Sைழ=தா&. வழியி
ரஜினிகா= - கமலஹாச& மகாJதைத ப?றி ேபசி ெகா) வ=த மாணவ
மாணவிய Dட பாப மதி இ படத?. ச=ேதாச விமசன ெசEவ ேபால
ேதா&றிய. இ ேபாதா எ&5, கbாி . ெவளிேய வாண ேவ

ைகக0 -

ராமபிரா& அேபாதா& உயிெத= வ=த ேபா&ற ேகாஷ/க0...

அ=த அைற .0, அபிராமி மேம இ6=தா0. ம?றவக0 வ.$ க; .
ேபாயி6 கலா.

அபிராபி, பி&க ெதாியாதப

திைர ேபா, அத& ைனைய

ைகபி ேபா ஒ6 !6 கா கி இ6=தா0. வாசைலேய ெவறி பாதவ0.
வழ கேபா 0ளி .தி கவிைல. ெபாவாக இ=த மாதிாி சமய/களி, அவ&
அவ; . ெதாியாம அவ0  ைய ஒ6 இ$ இ, அவ0 க&ன/களி
ப0ள/கைள ஏ?பகிறவ& - ஆனா, இேபா அவைள ெவ5மேன
பாதா&. அவேளா- அவைன ெபாE ேகாபேதா பாபவ0, இேபா
அவேன ெபாE எ&பேபா பாதா0. அபா, சாைட மாைடயாக3 !
கா ய ேபா ச!தீ< . வா ைகப அவ&  .0 ேகாஷாேபா
இ6 க  யா.

ைலயி ட/கினாC ட/.வாேள தவிர,  கா ேபாட

 யா. ெபயாி Dட எவ0

ல பிற=தாேளா அ=த அபிராமியி& ெபயாிதா&
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உயி60ளவைர நடமாவாேள தவிர... ஒ6 சா= Pவியாக... அல -ஜஹானாக
இ6 க  யா.

இ6வ6, ஒ6வேரா ஒ6வ ேபசவிைல. அவ0 மதி இ

கபடத?. ஒ6

வாைத Dட ஆ5த ெசாலவிைலேய எ&5 ச!தீ& .ைல= ேபாE
உகா=தா&. அவ; ேகா, அவ& ேந?5 ச=தி க வராத, அ&ைன
அபிராமியி& சிவிைளயாேட எ&ற ஒ6 நபி ைக. ேவ5ப கமாக கைத
தி6பி ெகா)டா0- கைத ம=தா&. மனைத அப  தி6ப  யவிைல.
ஓரா) . &$ நட=த சபவ/க0. ெநHசி ஒளியாE நி&றைவ இேபா
ெந6பாE3 !டன.

அவ?ைற நிைன க நிைன க அவ; . மன ேககவிைல. அவ& நிைல.ைல=
கிட=த வித ேவ5, அவ0 தாEைமைய R) விட. எதிதிைசயி இ6=
எ=, அவ& அ6ேக நா?காIைய இ ேபா ெகா)டா0. அ=த
கணதி, ெதEவ அபிராமிைய மனதிI6= வC கடாயமாக நீ கிவி, த&ைன
ஒ6 சாதாரண அபிராமியா கி அவனிட ேகடா0 “ேந?5 ஏ& நீ/க வரேல? ஒ/க
மனசிேல எ&னதா& நிைன$? ஏ& வரேல&னாவ இப ெசாலலாமிேல?”

ச!தீ&, அவைள வாயகல பா காம பக  பாதா&. ‘பாப மதி
இ ப உலகேம அைத ப?றி விமசி .. KN !தாயேம தவியாE
தவி .. இவ; . இ=த சமயதிேல தா& நா& காதலனாE இ6 க<ேமா?
ெகாHச/ Dட ‘Vச&^’ ெதாியாதவ0!’

“எ&ன ச!தீ&! உ/க மனசிேல எ&னதா& நிைன$?”

“ேரா எாிJ ேபா நீேரா பி  வாசி3சகைத உnகைத; எ4 ெதாியாத மாதிாி
ேககிறிேய? பாப மதி இ படத?. ஒ6 ஆ5த இல. எ/க ேட இ H!
ேபான மாதிாி நா& 

ேக&, உன ெக&னடா&னா நா& உ&ைன பா க

வராததா& ெபாிசா ெதாிJ.”

“எ&ன ச!தீ&! நா& எ&னேமா பாப மதிைய இ 3ச மாதிாி ேப!றி/க.”
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“இேபா Dட உன . அ=த மதிைய இ 3ச உ5தலேய? நீJ ஒ6 சராசாி
இ= ெப) மாதிாி தா& நட= கிேற?”

“ேடா& டா ஃபத! என . !யமாியாைத இ6 .! இ= ெப) எ&கிறதிேல
ெப6ைமபேற&.”

“கைடசியிேல அலா உ&ைன கா

“ஏ& அபிராமி உ/கைளJ கா

ெகாடா.”

ெகாடா0.”

இ6வ6, மன .0 அ6பிய மதப?ைற, பாப மதி வழியாக4 அபிராமி
வழியாக4 ெவ5பாக மா?றி அ=த ெவ5பிேலேய தீ .ளிதாக0. அபிராமி
அவனிடமி6= விலகிேபாE எதி வாிைசயி உகா=தா0. மனைத வசபத
அபிராமி பட எதிய அபிராமி அ=தாதிைய ெநH! .0 ஒபி
ெகா) 6=தா0. ச!தீேனா ேமைஜயி தைலைய .$ற ேபா, இர)
ைககைளJ அத?. ேம வைள ேபா அப ேய கிட=தா&.

த Pாிய இற=, இர)டாவ Pாிய பிற=தைத கா வைகயிேலா
எ&னேவா கbாி மணி இ6 ேவ5விதமாE ஒIதேபா...

அ=த ஆசிாிய அைற .0, ஒ6வ பி& ஒ6வராக வ= ெகா) 6=தாக0.
ெவ0ைள சபாாி ேபாட ராமான=த; வி8தி ./.ம டா ட ரளி, அ=த
./.மைத ைறதப ேய பா . பகலவ& எ&கிற இச கி; எIவா
சைடபி&னிய வாளிபான ல!மி, காடாேமாடா ேசைலக ய வயதான
எIசெப; உதவி ேபராசிாிய< மதிபாைளயைத3 ேச=தவ<மான
 .மா. இவக0 தனிவ/க0 - அப

இலாத இ&< சில ம?5

பல.

எேலா6ேம, அப

கிட=த ச!தீைன பாதாக0. அத?கான காரணைத
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ேகப ேபா அபிராமிைய பாதாக0. அவ0 இேபா கைத ‘ெபாிய
எ’ அபிராமி அ=தாதி $தகதா மைற ெகா)டா0. ராமான=த, சக
ஆசிாியகைள பா க)சிமி வி, அபிராமிையJ ேநாட மிடப ேய
ேகடா; நா?ப வய கார, ச!தீனிட ஏேதா கட& ெகா க வா/கI
‘சிலைற3’ ச3சர4கைள ைவதி6பவ. ஆைகயாேலா எ&னேவா இேபா
அடாவ யாக4 ஆன=தமாக4 ேகடா.

“எ&னபா ச!! ஏ& இப

இ H! ேபாE கிட கிேற?”

ச!தீ&, ஆேவசமாக தைலைய R கினா&. KNகளி& பாகா$
உணவி?ேக ேகடயமாக இ6=த பாப மதி இ

கபடைத .தி காறா&.

கி)ட ப)Wறா&. இவைன விடபடா.

“நா& எப

கிட=தா, உ/க; . எ&ன சா? ேவWமி&னா எ/க மதிைய

இ த மாதிாி எ&ைனJ இ 3! ேபா 6/க, ஆட ஆ நா& ஒ6 KN,
சி5பா&ைம கார&, இ=த ம)ணி பிற=த அ=நிய&.”

ஆசிாியகளி ஒ6 ப.தியின .ழபி ேபானாக0.

ம5ப.தியின எவராவ அவ< .பதி ெசாலேம எ&பேபா அ=த
‘ஒ6வைர’ ஒGெவா6வ கதிC ேத

ெகா) 6=தாக0.  .மா தன

ெசா=த ஊ காரனான ச!தீ< . ஆ5த ெசாவத?காக அவ& ப கமாக
ேபாக ேபானா&. அேபா டா ட ரளி அவைன த& ப கமாக இ
பி  ெகா), ேமைஜ ேம தைலைய ேபா அைத நிமிதி கா ய
ச!தீ& தைல . இைணயாக தன தைலையJ தாதி ைவ ெகா)
இள காரமாE ேகடா:

“இவைர . வைளய ேபா 6=த எ/க ஆக0 ஒ6 ேசH! காக
ம)ெவ ையJ, இ6$ கபிையJ எத உன . ெபா5 கIயா?”
 .மாரா தாள  யவிைல. டா ட ரளியிடமி6= த&ைன
விவி ெகா), ேகாபேதா ேகடா&.
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“அ எ&ன சா எ/க ஆக0? நாம எேலா6ேம ஒேர ஆக0 தா&!”

“அப தா& நாம நிைன ேகா! ஆனா அவ/க நிைன கேலேய!”

“உ/க ‘நால’ எ&ைன3 ேச காதி/க!”

டா ட ரளி, அ

க வ6வேபா ேபசிய  .மாாிடமி6= விலகி,

ஒGெவா6 கமாக பாதா. அைன க)க; அவ பாைவைய
தவிதன. ஆைகயா அவ ல!மிைய $&னைகேயா பாதா.
இவைர ‘இ&ெடெல !வலான’ அவ, த&ைன அலசியபதியைதJ,
இேபாேதா கனிவாE பாபைதJ நிைன பரவசபட ல!மி, ‘நா’
எ&கிற வாைதயி ச/கமமாகி, தா& ஒ6 இ= ெப) எ&பதி
ெப6ைமபடா0.

“மதிைய இ 3ச த$ தா&. அ காக நாம ஒபாாி ேபாடW< யா6
எதிபா கபடா. ெபாியா Dட பி0ைளயா சிைலைய உைட3சா.
எ.ஆ.ராதா, ராமைன ேகவலபதினா. நா ெபா5 கைலயா?” எ&றா0
அபிராமி.

ச!தீ& மீ) தைலைய R கினா&. அவைள உாிைமேயா க =
ெகா0வதாகதா& நிைனதா&. பழகிய ேதாஷதி இ=த சகா களி&
&னாேலேய &$ அவைள, எ=த வாைதயா க) பாேனா அேத
வாைதைய இேபா ெசா&னா&: “அபிராமி பிளிK ஷ அ!”

அபிராமி . ேலசான ெதளி4. மகி3சி Dட. எப ேயா அவ& ேபசி விடா&
எ&கிற ச=ேதாஷ. ஆனா டா ட ரளி விவதாக இைல. நா?ப
வயதானC, அவ6 . அவ0 ேம ஒ6 க).

“ஏE... ச!தீ& உ& மன!ல எ&னபா நிைன$? ஒ6 இ= ெபா)W&னா,
அGவள4 இள காரமா? அபிராமி !யமாியாைதJ !ய க6 ெகா)டவ0.
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கி 6 க! அவைள ஏ&யா ‘ஷ

அவ0 எ&ன ேகாஷா ேபாடவளா? வாைய
அ’ எ&கிற?”

ச!தீ&, திணறி ேபானா&. அபிராமிைய தன காக பாி=ைர .ப

க)களா

ெகHசினா&. இத?.0 ஒேர கத, D3ச; இதனா ெவளிேயயி6= ஆசிாிய,
மாணவ பைடெய$ க0. அபிராமி . தா& இேபா ஒ6 இ= ெப)
எ&ற எ)ணேம ேமேலா/கி நி&ற. டா டரளி ேகட நியாயமாEபட.
ஏேதா காதI3சா, அதனாேலேய அ ைம&< படா ெகாததா ஆயிமா?
அபிராமி தாேய, எ& க)ைண திற=திட

அமா! ச!தீ& சமா3சாரமாE ஒ6

 ெவ க, இ&ைன . உ&ைன .பிட )ேபாகல... தாேய... இேபா...
எப மா... நா& நட க< சேவKவாி...

டா ட ரளியி& கஉ=தC . உபட அபிராமி இேபா ச!தீைன
பா தி6பி கதினா0.

“J ஷ அ.”
-----------அதியாய 4

அவ& அ=த தி)ைண கைட . &னா ைச கிைள நி5தினா&. ெவ0ைள
இனாம பி யி& இ6ப க பி தி6த  ைளத இ6$க0 ேபா&ற
இர) கர/கைளJ எதா&. ைச கிளிI6= இற/காமேல & ப கமாE
.வி, ‘பா6 .’ இ6ப க காகைள அகல ேபாடா&. பி&$றமாக தி6பி
க6$ ரப கயிறா கடபட ெவ0ைள ஈ3சபாE Dைடைய தி6பி
பாதா&. அதி, விைளயா அர/க இ6 ைகக0 ேபா அ க காE
ைவ கபட ப3ைச ெவ?றிைல ககளி ைக ேபாடா&. பி&ன
ெவ?றிைல கா$ அ வார/களி பிசினாE ஒ ய பாசிையேயா, Rசிையேயா
அ$றபதிவி, ஐ= க4ளி ெவ?றிைல க கைள எ அவளிட
நீ னா&. பிற. நீ ய ைககைள3 !6 கி, ஏைழகளி& நர$க0 ேபா
ெவளிபைடயாE ெதாி=த ெவ?றிைல கா$கைள பி  ெகா) ஒ6 உத5
உதறினா&. உதறிவி, அ=த கைடயி& &ப க நீளவா கி ெபா6தபட
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மரபலைகயி ெவ?றிைல கைட ைவவி, அவைள ஏறி பா காமேல
ைச கி0 இ6 ைகயி ஏறி, ெபடகைள ஒ6 அ அதியேபா -

“ேயாG

பனா...”

அவ& ைச கிைள நி5தினா&. ஒ6 காைல ெபடவிC, ம5காைல தைரயிC
ைவதப ேய தி6பி பாதா&. அவ0 தைலையேய ைகயாவேபால
ஆ னா0. உடேன, அவ& காகைள தைரயி ேதEதப ேய, பி&ப கமாக
த&ைனJ, ைச கிைளJ ெகா)வ=தா&. உ0ேள நி&ற அவைள பாதா&.
தி)ைணயி கிட=த சி&ன .ழ=ைத ப . ப யான .5/க  இ6 ைகயி
உகாராம, அ=த தி)ைண விளிபி?. கீேழ காகைள மைற,
மாபகதி?. மரவாைட ேபாடேபா மைற உ0ேநா கி நீ)ட ஒ6
பலாபலைக மைற க நி&ற பாதிமாைவ பாதா&. மாபழதி?. பபாளி
விைதகைளேய க)களா கிய ேபா&ற ேதா?ற. எ=த3 சைதJ ‘எ Kராவாக’
இலாத ேநதி. .5 . ெந .மாE ேகாக0 ேபாட சாதா ேசைல. கட
ேபாட ஜா ெக கீேழ விழேபாகிேற& எ&பேபா தைலயிI6= நவி
ெகா) 6=த ேகாஷா. அவ&, அவைள ஏறி பாதா&. எதைன நாைள .
தா& இ=த

பனா பட, ேகடாக ேவ) இபேவ.

“இ=தாமா உ&ைனதா&! எ& ேப

பனா இல! மாாியப&.”

பாதிமா அவைன ஓர சாE பாதா0. ஒ$ . ேபாவ ேபா, ேதாளி
ெதா/கிய ேசைல ணிைய தைலயி ேபா ெகா)டா0. ேவைல ெசEJேபா,
ேபச வி6பாதவ0 ேபா, வலப க .பலாE கிட=த ேசாடா பா கைள
எ அவ?றி?.ாிய மரெப  ெபா=களி திணிதா0. இடப க உ0ள
ேவ கடைல மிடாE ஜா ையJ, வல ப க சா ேல ஜா ையJ இ6
ைககளாC ஒேர சமயதி நகதி ைவதா0. ெவ?றிைல அ .கைள எ
பி&ப க Dைட

யி ைவதா0. இத?.0, அவ& ேபாகேபாவ ேபா,

அவ& நிழ ேமேல எ$வைத பாவி, அவ0 நிமி=தா0. உடபி ப =த
Rசி பைடகைள த

விடப ேய ேகடா0:

41

“எ&ன ெசா&னீக?”

“நா&

பனா6 இல&ேன&.”

“பிற. எப

ெவதிைல வியாபார பா கீக?”

“ெவதிைல&னா
சாE$: வ

பனா6; பலசர . கைட&னா நாடா6. ேப&சி Kேடா6னா

கைட&னா மாவா ! இப யா நிைன கிற?”

“அேபா நீ/க எ&ன சாதி?”

“ம<ஷ&. ஆ) சாதி.”

பாதிமா, த&ைனJ, அவைனJ ரசைனேயா பாதப

வ=த, ஒ6 பிHசி

பத சி5மி ., காைச வா/கி ெகா) சா ேலைட திணி வி,
அவைன பா காம அ=த ெத6ைவ பாதா0. அ=த ெத6 வ
வ)ண பால ேபாட ேபா நீ)ட - இைழகைள ெகா)ட தறிக0.
அவ?றிC ஆ/கா/ேக ஆக0 நடமா

ெகா) 6=தாக0. அேபா அவ0

அவைனJ $திதாE பாப ேபா பாதா0. இ5கலான உட$, !60 கபி
மாதிாியான க, கனிவான க, ற மாதிாியான ., அ=த ைச கி0 மணி
ேபா பிசி5 தடாத டா)டா) சத, சி&ன கைர ேபாட ேவ . அவ0,
எதி திைசயி ேதா&றிய சில க3 !ளி$கைள பாவி, ேகாஷாைவ
அகலபதினா0. அவ& ேகாப படானா அல சாதாரணமாக ேகடானா
எ&ற $திைர அவி க ேபாகிறவ0 ேபா ேகடா0.

“தபா ேகேடேனா?”

“அப

நிைன3சா நா& தி6பி வ6ேவனா? ேகாபப 6=தா, ஒ6 ெமாற$

ெமாற3! தி6பி பா காம ேபாயி6ேப&. ஆமாமா.”
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“எ ேப6 ஆமாமா இைல... பாதிமா.”

“ஏேதா ஒ6 மா. ஆமா தின பா ேக&. நா& ெகா கிற ெவதிைலய எ)Wறேத
இைலேய ஏ&?”

“எலா ஒ6 நபி ைகயிலதா&. இ=த வியாபாரல ேமாச
மா

ெசE தானா நீ6

 கட ேபாறீ6! இல உம . எGவள4 ,பாE கிைட .!”

“கிைட கிற ப ,பாE... ேபாNK மா



W ,பாE. ைச கி0 ேகK அ

இ&5 இர) ,பா. ஆக ெமாததிேல ேத5ற எ& வய!பண.
எGவளி4&< ெசாற?”

“இ6பைதH! சாிதாேன. அேபா ேவற ெதாழி பா .ற?”

“இ=த காலல ெதாழினாேல அ க0ள3 சாராE=தா&... ேபாNைச
ைக .0ேள ேபா கி காE3ச ஆரபி3!டா... ேபாNேச நமைன
ைக .0ேள ேபா க<< நிைன கிற அள4 . கா! சபாாி3!டலா.
ெபாிய ம<சனா4 ஆயிடலா. ஆனா இலா த/.மா? எ&ைன ெபா5த
அள4ேல, உ/க வாபாைவ மாதிாி ெததாேம, தி6டாேம உைழ3!3 சாபிடW<
நிைன ேக&. உ/க வாபா என . ஒ6வழி காடறதா3 ெசாIயி6 கிறா.”

“எ/க வாபாவா! அப உ6படாலதா&...”

“அவ6உ6படாேரா இைலேயா, அவராேல நிைறய ேப
உ6ப 6 கிறா/க&< ெதாிJ. ஆமா... நா< அபபி 3ேச பா ேக&. உ/க
ெத6விேல ஏ& ஒ6 நா; இலாத வழ கமா D

D  ேப!றா/க?”

“எ/ேகேயா ஆ ராவிேலேயா, ஐதராபாேலேயா பாப மதி&< ஒ)W
இ6=ததா. அைத இ 3!டா/களா.”
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“$சா கட ேபாறா/களா?”

“ெதாியைல... அபி

இ 3சேல ஏதாவ ேகாளா5 நட=தி6 . ேபால ேதாW,

வாபா கிேட ேக3 ெசாேற&.”

“நா& ெமாதல ெசாறைத ேக0. வாபா சாபிகி இ6 கா. Dடமாட
நி&5 எ ேவWமி&< ேக;!”

அ=த ஓ  .0ளி6= ெவளிபட சர ேபகைத மாாியப<
பாதிமா4 தி6பி பாதாக0. அவ0 வாசப ைய தா) , ப க வா 
உ0ள ஒ6 ஒ?ைற இ6$ பலைக அைடைப திற=த ெதாியாம திற=,
யப ேய கைட .0 வ=தா0. ேமாடா ேசைல. ர நிற-ஜிகினா ஜா ெகஎ=த ேநர தைலயி எ ேபா ெகா0வத?காக . . பி&னா
இ$ ப க ெதா/கிய ஒ6 ணி ம $. சர ேபக, மாாியபைன பா
ச=ேதாஷமாக3 ெசா&னா0.

“மாாி உன . ஆJ! -5. இபதா& இவ0 அதா உ&ைன பதி
ேபசி கி 6=தா. நீJ அவைர மாதிாி ேயா கியமா. அதனாேல ஒன . ஒ6
வழி ப)ண ேபாறாரா. எ&ன&< ேககமாேட/கிறீேய. அதா&

ணாவ

ெத6விேல இ6 கிற ைர3சாமி தலாளி ஒ6 மா வியாபாாி... அவ6 தய4ல,
ஒ/க ெர) ேப6 . நல கால பிற க ேபா4தா... &னால இவ6
மதியில கண க பி0ைளயா இ6 திவா& கம மதி நிலைத க0ள
.தைத . விறா6&< ேவைலைய விடேபா- இவைர தா/கி கிடவ6
ைர3சாமி தலாளி. ஏெழ வ6சமாஅவ6, மதி பாைளய வார3 ச=ைதயி
வா/கி ேபாற மாகைள, இவ6தா& $யியைர, $னb6, .&னி ேகா
மாதிாியான மைலயாள மா3 ச=ைத . பதி ேபாற உன . ெதாிJ.
இப

மா பதற மதவ/க... $)ணா .ேலJ $C க ேலJ கமிஷ&

ைவபா/களா. சாராயதி?. பண பதாம ஒ6 மாைட Dட விதி அ
ெதாைலH! ேபா3!&< ெசாI விவா/களா. இவேளாட வாபா4 . இப 3
ெசEய ெதாியாேத. அதனாேலேய ைர3சாமி தலாளி . அவ6ேமல ஒ6
மமாியாதி. இப அவ6 . பி0ைளக0 தைலெயதிடதனால அவ/க இவ6
அைலய Dடா&< ெசாறா/க. அதனாேல அ=த தலாளி இவ6 கிட ஒ6
இ6பதாயிர ,பாயா ெகா மா வியாபார பா க3 ெசால ேபாறாரா.
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லாபதிேல பாதி . பாதியா. அவ6 எ&னடா&னா ஒ&ைனJD3 ேச க
ேபாறாரா.”

“அEயEேயா... நா& அ&னாட காE3சி... ஏ/கிேட ஏ பண?”

“உ/கிேட எவ& பண ேகடா&?”

அ=த

&5 ேப6ேம அமீைர தி6பி பாதாக0. ேமாவாE . கீேழ யாேரா

உலதி ேபாட மாதிாி இ6$ இைழக0 மாதிாியான .5=தா . அேதா
அைடயாள ெதாியாம ச/கமமா. மீைச, அளவான உட$. உழ .3 சைட.
நல உயர. க கர ரடாயி6=தாC, அவ க)க0 ஒளி சின. உ0வைள=த
ப?க0. நிதானமாக ேபசினா.

“உ&கிட எவ& பண ேகடா&. மா வா/கி விற எ& ெபா5$. அைத3
ச=ைத . ெகா) ேபாற உ& ெபா5$. லாபதி பாதியி இர)
ேப6 . பாதிபாதி. ஏேதா நா& உன . தம ெசEயிறதாE நிைன காத,
எ&னாைலJ இேபா மா பி&னாேல அைலய  யல. ேவ5 ஆைள ேபாடா
பதி ேபாற மாைட மமல, எ&ைனJ வி$வா&. ஒ&ைன
ப/காளியா3 ேச கறதிேல என . ந7டமிைல. ஏ&னா உன . லாபமா
வறபண, மாபதற . DIயாக ெகா கிற பண கிடதட
சாியாதா& இ6 .. ஆனாC உ&ைன ப/காளியா3 ேச கிறதனாேல
எ/க; . ஆ) .ழ=ைத பிற காத .ைறைய ேபா கிவிட மாதிாி இ6 ..”

அமீாி& .ர ததத. அவ அத?. ேம ேபசினா அவிவா எ&பைத
$ாி= ெகா)ட ேபா, பாதிமா ேப3ைச மா?றினா0.

“ேயாG

பனா! த$தா&. ெவ?றிைல காரேர உம ெவதிைலய நா/க

வா/.ற மாதிாி எ/க கைடயிேல பதிC . ஏதாவ வா/கபடாதா?
எ&ைன காவ ஒ6 கல6 ேசாடா&< .

கீரா சாியான க6மி.”

“நீ ேவறமா, ஒ6 நாைள . வாE 6சி க)டா அ$ற !மா இ6 கா. ல
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ட/கி கிட கிற பைனேயறி அப< . ெபா

வா/கி ெகா க Dட கா!

ேதறா. எ&ைனேய நபி கி இ6 கிற த/க3சிைய கைரேயத  யா.”

“அேடயபா! ஒ6 ேசாடா4 கா இ=த பHசபா?”

“சி5 ளி ெப6ெவ0ள எ&கிற மாதிாி, ெப6 ெவ0ள சி5சி5 ளியாE
ேபாயிடலா!”

“ெவதிைல காரேர! நீ ம ப 3சி6=தீ6 இ&ேனர R0 கிளபியி6P6...”

மாாியப< த&னா ப

காமC R0 கிளப J எ&பேபா அமீைர

.5 . விசாரைண ெசEதா&.

“எ&ன பாE இ? ராம ேகாவிைல இ 3சி6 கா/க? க)ணால பாேத&. நீ/க
எ&னடா&னா மதிைய இ 3சதா3 ெசாறீ/க? இ 3ச ராம ேகாவிலா,
மதியா?”

“இ 3ச மதிையதாபா! இ=த அ கிரம எ/ேகJ நட கா.”

“நீ/கேவற ட4&ல ெபாிய பK Kடா) ப க பிளாபாரதிேல ஒ6 ராம
ேகாயி இ6=தேத கிளி D) மாதிாி. அைத யாேரா ராதிாிேயாட ராதிாியா
இ 3!டா/களா, அ=த ேகாவிC . ஒ6 ப ைபசா ட ஏதாத பயCவ Dட
இேபா .தி.தி&< .தி கா<வ. அத ேகாவிC &னால எ3சி $ன பயCவ,
உ) ய தி6டன பயCவ எலா6 இேபா ராம6 . ஏேதா ஆப
வ=தி&5 Dபா ேபாறா/க. எ&ன பாE இெதலா? வாயிலா ஜீவ&.
அவைர எ . இ

கW?”

அமீ எைதேயா ேயாசிப ேபா தா ைய தடவிவிட ேபா, மாாி அமீ
மைனவியிட, தாயிட ேப!வேபா ேபசினா&. “ேபகமா... நா& வாேர&,
காைலயில இ6=ேத நா& எ4 சா$டல. தைல !... டா டகிேட
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ேபானா, பிள பிரஷ< ெசாCவா&. அ . &னாேலேய  .
ேபாேற&.”

பாதிமாவி?. இதய வIத. சரேயக “எ/க ல சாபி” எ&றா0.
மாாியப&, த& பா . ைச கிைள உ6டேபானேபா, அமீ அவ& மாபி
தன வலைகைய, .5 காE ைவதப

“சாபிேபா” எ&றா.

“ேவ)டா பாE.”

“இபேவ நா& ெசா&னப
மாறின பிற. எப

ேகக மாேட/க. அ$ற என . ப/காளியா

ேகேப? நீ நல பி0ைளயா நா& ெசா&னைத ேகேப&<

நப<&னா, நீ இ/ேகேய சாபிடW. சாபி இ/ேகேய இ6. உ&கிட
ெகாHச ேபச ேவ) ய இ6 .... சர நா& ஜமா . ேபாE வாேர&.”

“ேபானமா வ=தமா&5 வா/க. வாைய திற கபடா... இ வைர . படபா
ேபா மாாி! நீ சாபிட வா!”

அமீ, ஆ/கா/ேக அவர வர4 காக கா நி&றவகேளா கல=தா. சி&ன3
சி&ன Dட/க0 ஒ&றாகி, ெப6/DடமாE ேபாE ெகா) 6=த. அைதேய
பா ெகா) 6=த சர ேபக, மாாியபனி& ைகைய பி  இதேபா,
அவ& தய/கினா&. “எ&னபா இ... பாJ/க ல சாபிட Dடா&< யா6
ெசாI .தா/களா?” எ&5 ேபக ேகடேபா, மாாியப& அ=த  .0
தலாவதாக ஓ னா&. அ=த அமா0 ெகாைல$ற கதைவ திற=, அ/ேக
இ6=த சிமி) ெதா ைய3 !

கா , ஒ6 ஈயேபாணிைய நீ னா0.

மாாியப&, !?5 ?5 தி6பி பாதா&. நா&ைக= ெத0ைள மர/க0.
.ைல ேபாட வாைழகைள சிலாைடக0 மைற

3! ட ைப

ெகா) 6=தன. இப ேய விடா ஒ6 ேத/காE Dட ேதறா...

“ேபகமா ஒ6 அாிவா0 ./க!”
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அ=த அமா0 காரண $ாியாம அாிவாைள நீ ய ேபா, அவ& சைடைய
கழ  ேபாவி அாிவாைள இபி ெசா6கி ெகா), ெத&ைன மரதி
ஒேர தாவாக தாவினா&, கீேநா கி ேபான தைலகைள ெவ னா&.
சிலாைடகளி& அ வாரைத அாிவாளா ேகாக0 ேபா பிEெதறி=தா&.
உடேன பாைளக0 த/கநிற ெபடகதி ப3ைச நிற காEகைள கா
ெகா) 6=தன. அவ?ைற மாராபி !மப ேபா !ம= கா?றி
ஆ

கா ன.

மாாியப& ஐ=த ெத&ைனமர உ3சிகைளJ $ரவாE ல கிவி,
ைககாகைள கவினா&. உாிைமேயா ேகடா&.

“சாி இனிேம ேசா5 ேபா/க!”

சர ேபக ஒ6 ேகார பாைய எ ேபாடா0. !வேரா ம  ேபாடா0.
அவ& &னா ஒ6 தைட ைவதா0. !ட3!ட ‘களி’ ெகா) வ=தா0. அ=த
ேகவர. D ெந6பி ெவ= ெவப க யாE ெகாதித. ேபக, அத&
ேமவிதானதி அகைபைய ைவ ஒ6 அ அதினா0. அ உ0வா/கி
வட கிண5ேபா மாறியேபா, சைமயலைற .0 ேபாE ஒ6 ஈயபாதிரைத
ெகா)வ= அகைபயா ஊ?றினா0. அ=த ப.தி . மேம அதிகமாE
பாி3சயபட "ந5 .மல" க6வா .ழ$... அைத அவசர அவசரமாE
களிேயா ேச= சாபிட ேபானவ&, அத& !ைவைய அGவள4 சீ கிர
வயி?5 .0

க

க வி6பாதவ&ேபா ஆற அமர ஒGெவா6 வி0ளலாE3

சாபிடா&. கட=த சில ஆ)களி இப பட !ைவ உணைவ க)ட
திைல. அபா4 . கிைடதா ச=ேதாஷபவா. அவ& ேபகைத பா,
“இனிேம எப4 எ&ைன3 சாபி&< ெசாலாதீ/கமா... அ$ற ஒ/க; ேக
மி3ச இ6 கா“ எ&றா&.

சர ேபக, தாEைமயி& 8ாிபி ெப6மிதபட ேபா, சாபி  
மாாியப& ெவளிேய வ=தா&. பாதிமாவி& ைகயிI6=த ஒ6 ெப ைய
பாதா&. சரமானெசGவக மரேபைழ. அவைன பாதத அவ0 திற=தா0.
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ெவெவ ெமைத ப.திகளி உ0ள விதவிதமான நைககைள கா னா0.
அவ?றி?. ேநக வணைனJ த=தா0,

“இ காசி மாைல... இேதா கவி& க$ மாதிாி இ6 .ேத இ ைகவைள, இ
காேதாட தைல  ைய ேச கற ேதாடC... அ !/.. இ தைலகதி.”

“என .தா& த&ல!. எ . இெதலா?”

“இ கி ேம க ெச. ஏைழ/கேளாட கயாண . வாடைக .
ெகா கிற காக காத பாசா, வாபா4 . வா/கி ெகாதி6 கிறா.
இலJ லாபல, பாதிபாதி...”

“இ/கெளலா உன . ேபாடா எGவள4 அழகா இ6 . ெதாிJமா?”

கலகலபாE3 சிாி ேபசிய பாதிமா செட&5 வாயைட பாதா0.
மாாியப&, ஆ ேபானா&. ‘நா& உ)ட  . இர)டக ெசEய
மாேடமா” எ&5 Dட3ெசால ேபானா&. ஆனாC அத?.0 அ=த
ெத6ைனயி இ6=த சாராய கைடயி ஒ6 ேட பாட. வட . ப க க
தி6பி நி&ற அ=த கைடயி& க)ணா

அலமாாிகளி பேவ5 வ)ண

பா க0 நவராதிாி ெபாைமக0 மாதிாி அ கி ைவ கப 6=தன. அ=த
ெபாைமகேள D பாவ ேபா உ5மி ேமளேதாடான பா. இ6ெபா60
த6 அசி/கமான பாட. அதி எத D ய இதா&.

“சாராய நா& . 3சா நீJ ஏ)
சர . .3 சர கா வ= நீJ ஏ)

ஆேற?
பாேற?”

பாதிமா, ச/கடேதா ெதளி=தா0. அ=த அபஒயி& கைடயி பாடக0
ஒIத). ஆனா இப
சததி!

அசி/கமாE ஒIததிைல. அ4 இப பட
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அவளி& ஒGெவா6 க3!ளிபி?. ஏ?ப மாாியபனி& உட$
ஒGெவா6விதமாE இ5கிய. கதியப ேய அ=த கைடைய ேநா கி ேபானா&.
உ0ேள நி&ற நா&. பயகைள, ெவளிேய வ6ப

.ரI நட=தா&.

“எ&னடா நிைன3சிய... அ கா த/க3சிேயாட ெபாற காத அ?ப பயCவளா?”
-------------அதியாய 5

அ=த மதி தளதி?.0, வாிைச வாிைசயாக4, வைர வைரயாக4 விாி கபட
ேகார பாEகளி இேபா சி&ன3 சி&ன இைடெவளிக0 மேம ெதாி=தன.
அ=த பாைளயதி உ0ள ப இKலாமிய ெத6 களி எ ெத6 களி
வா P  ெதாழிலாளக0, DI ெதாழிலாளக0 தவிர, அைனவ6ேம
ஜமா . வ= விடாக0; அப

வ6ேபா இைடயிைடேய எதிபட

இ= க0 சவ சகஜமாக ேபசியேபா, ெப6பாலானவக0 பதி ேபசவிைல
எ&றாC நி&5 நிதானி ேககதா& ெசEதாக0. அ=த மதி
க$ ககேளா ேதா?றமளித. சில6 . அைத யாேரா இ  ேபாட
ேபால4, இேபா அத?. ேப)ேட_ ேபா 6ப ேபால4 ேதா&றிய.
சா=தமாக வ=தவக0 Dட பாயி உகா=த சகா கைள பாத ேகாபக
கா னாக0. அபாவிக; . Dட ஒ6 அ!ரதன ஏ?பட. ஒGெவா6
கதிC ஒ6 8கப; ஒGெவா6 ெநHசிC ஒ6 எாிமைல, பைழய விேராத/க0
மற கபடவிைலயானாC, அேபாைத . ம5 கப அ=த க)களி $திய
சிேனகித பாைவக0; சில ைகேயா ெகா) வ=த தினசாி பதிாிைககைள
கா , இ=தியாவி& எ=ெத=த ப.திகெளலா உயிேரா எாி=
ெகா) 6 கி&றன எ&பைத விள கி ெகா) 6=தாக0. ெபாியவக0,
ெப6

3! வி அைசவ?5 இ6=தேபா, ச!தீ& உ0பட பல இளவட/க0

ைககைள ஒ&ேறா ஒ&5 ேமாத வி நிைலயிழ= காணபடாக0.

எதிதிைசயி Dடைத ேநா கி ஜமா தைலவ திவா& கம சமண
ேபா உகா=தி6=தா. இடப க ஹாஜி அஜீK; வல ப க -6லா.
த த ெமா ைகயான க உ6) திர)ட உடC ப6தி ெவ தேபா
மி&< க6$ நிறதி நைரபட=த தா ேயா, ெப6விரைலJ, ஆ0கா
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விரைலJ நீ

விாித ேபா&ற மீைசேயா உ0ள திவா& கம . இட

ப க அஜீK; அ=த ப.தியி ெம காவி?. ேபாEவி வ=த ஹாஜி; இப 
பல ேபாEவி வ=தாC உயிேரா இ6 . ஹாஜி அவதா&. வல ப க
உ0ள -6லா, ஒI மனித. ேபசினாC ேபசாவிடாC அவ6 . எேபா
உதக0   ெகா) 6 .. க)க0 சராசாி . அதிகமாக சிமி
ெகா) 6 .. அ=த

&5 ேப6 .ேம பாப மதி இ படைத விட த/கள

மன ேகாைடக0 இ படதி ஆேவச. எப ேயா க7டப காI
வி ெபாிய ேக7 சாசியாக வா/கபட ஆ?5 காவாE
கா)ரா

?., சாராய வியாபாாி பழனிேவ நீதிம&றதி ‘இைட கால தைட’

வா/க ேபாவதாE ேக0விபட திவா< . உட$ மமல, உைட Dட
ப?றி எாிவ ேபா இ6=த. ஹாஜி, எ=த ேநரதி மக0 ஆdஷா,  .மா
பயேலா ‘இK . ெதாKகாக’ பா கிறா0 எ&பைத ேக0விபடாேரா, அ=த
ேநரதி இ6=ேத இவ மன அவ வசமிைல. இர) தடைவ எ= மதியி&
வாசC . ேபாE பாதா. ஒ6 தடைவ தன  . &னா யா6
இலாததி ஒ6 ச=ேதாஷ. அ=த ச=ேதாஷைத அ$ற ஏ?பட  க
வி/கிவிட. மதி வாசI நி&5 பாதா,  .மா பய,
காதபாசாபயேலா நி&5 ெகா) அவைன பா காம அத ப க
பா கிறா&. அ=த ஆயிஷா கைதJ ஜ&னைல திற= ைவ கபிகளி
கபதி உதகைள .வி=தப
தி6பி வ=த அஜீK

பாதா Dட ேதவைல... சிாி கிறா0.

&றாவ தடைவ எ=தேபா -6லா, திவா& கமதி&

. . பி&னா ைகைய ெகா)ேபாE அஜீைஸ பி  ெகா)டா.
அவ6 . ஆ5த ேதைவபட. அவர P  ெதாழி?சாைலைய3 ேச=த பல
பயக0 ேமல ேகா  ெத6வி உ0ள ஒ6 நசாிப0ளி Dடதி தலாவ
]னிய& அைமபதி தீவிரமாக இ6 கா/களா. இ=த

வேரா சிறி த0ளி

இமா அேத தைலபாைகJட& இ6=தா. அவைர இவகேளா, இவகைள,
அவேரா ெபா6பதியதாக ெதாியவிைல.

திவா& கம ஜமாைத வ கி ைவ ேகாபமாகதா& ேபச ேபானா.
ஆனாC, ெதாைக தளவாசைல ஒ
ெதா/க ேபாடப

ைகயி ஒ6 )ைட, ப படாமC

நி&ற கா)ரா ட ராமI/கைத பாத அவ

க)க0 கனி=தன. ைகக0 ஊறின. வாE, சிேனகித ைறயி சிாி க ேபாவேபா
இ6=த. ஆனாC அG உஷாரானா. அேத சமய, அவ6 . ேரைட D
ெகா க ேவ) எ&பதிC .றியாயி6=தா. அவைர அேபாதா& பாப
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ேபால4, அ=த ேநரதி அவ வரைவ அ/கீகாி காத ேபால4 தா .த
ெதாதா. அேதா இேலசான எாி3ச. பைழய ேர . ஏ?ப ேவைலயளவி
சில சி கைள ெசE ெச . ெகாதாகிவிட. மா

தா& வரவிைல.

வ=டா& ெபாிசா. “எ&ன ராமI/க? இ/ேகJமா ஒ/க ெதாைல?”

“ஜமாதிேல என . நியாய வழ/கW. எலா விைலJ D .
பெஜ . பிற. சிெம) Dட கிைட கமாேட/.. தைல . வ=த
தைல பாைகேயா ேபாற மாதிாியாவ, ஜமா என . க6ைண காடW.”

Dடதி

&றாவ வாிைசயி இ6=த !ைலமா< . ஆதிர தா/க

 யவிைல. இவ6 சி&ன கா)ரா ட. மதி மா
ஒபைட .ப

திவா& கமவிட மா

க பணிைய த&னிட

லாகதா& ேகடா. ஆனா அவேரா

தா ேரா ேபாற அவ6 . க ட கைல ைகவராத கைல எ&5 ெசாI
விடா. அவராவ ]னிய& ேராகைள ேபாபவ. ஆனா இ=த ராமI/கேமா
பHசாய ேராகைள ேபாபவ. இவ6 . ெகாவிடா. விடலாமா?
விடபடா.

“இேதா பா6/க ராமI/க. நீ/க அதிகமாக பண வா/கி இ=த மதிைய
இ&< அழகா  3சாC எ&ன பிரேயாசன? பாப மதிைய இ 3ச மாதிாி
உ/க ஆக0 இ=த மதிையJ ஒ6 நா0 ஒ6 ெபாதாவ இ

கதா&

ேபாறா/க.”

Dடதி ஒ6 ப.தி ராமI/கைத ேகாபமாக பாத. அத?. ஏ?றா?ேபா,
அவ ெந?றியி தீ யி6=த பைடJ, அத& மதியி ைவ கபட ./.ம
ேவ)ெம&ேற அவ வ$ . இ க வ=தேபா பட. பி&வாிைசயி
இ6=த ச!தீ&, அப< ேக ேவ ைவப ெதாியாம ெவ

.ரI

கதினா&.

“தல அவைர ெவளிேய?5/க. இ=த ஜமால ஒ6 இ= . எ&ன ேவைல?
இ/. நட கிறத ஒ ேக &னணி கார/ககிேட ெசாற கா?
!ைலமா< . பாயி) கிைட விட.
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“ேயாG ராமI/க எGவள4Eயா DI ெகாதா/க.”

“பி 3! க

ைவJ/கடா அவைன!”

ச!தீ<, ராமI/கட& ஒ6 நில தகராறி ஈப 6 . இ&ெனா6த6,
!ைலமா< இப  ேபசியதி ராமI/க அதி= ேபானா. இ=த3 சமயதி
த வாிைசயி இ6= அமீ , ஒ6 ப க இ6=த ேபராசிாிய இதயலாவி&
காதி ஏேதா கி!கி! க, அவ அப J !மா இ6 க, இ5தியி அமீேர உர க
ேபசினா.

“இ=த ராமI/க நம . எதிாியா? அேயாதியிேல ராம ேகாவி இ

கிற .மா

ெட)ட ேபாறா6. ஏ&யா ராமI/க.உம . சமய ச=தப ெதாியாதா?.
..ேபசாம ேபா/க.”

“ஒ ேகக வ=தவ& எப  ேபாவா&?”

பி&வாிைசயி 0ளி எ=த !ைலமாைனJ, த&ைன ேந6 . ேநராE பாத
அமீைரJ ராமI/க ஒ$ . பா வி, திவாைன ஆ5தலாக பாதா.
அவ6 கதினா. க)ைண3 சிமி யப ேயதா& கதினா. ஆனா
கா)ரா ட6 . கதியதா& காதி ஏறியேத தவிர, க) சிமிட க)ணி
படவிைல. “யா6Eயா இவ6? கால ேநர ெதாியாம! நல ம<ஷ< . ஒ6
ெசாC ேபாதாதா?” எ&5 திவா& அவைர பா காமேல ெசா&னேபா,
ராமI/க அ வா/கிய மாடானா. ெமல ெமல தைலைய .னி= ெகா),
ஒ6ேவைள Dபிவாகளா எ&ப ேபா காகைள அனி3ைசயாக நிமிதி
ெகா), ெவளிேய நட=தா. அவ நட=த விதைத பா, திவா&
அச=விடா. ‘பய ெசா&னப

பைழய மா

ைல Dட தரமாடாேனா...’

திவா& கம ேபசேபான ேபா, பழனிேவ கைடக0ல ேப&சி கைட
ைவதி6 . காத பாசா4, தாவர இய உதவி ேபராசிாிய  .மா6
ைகேயா ைகேகா உ0ேள வ=தாக0. Dடைத பாதப ேய ஒ6 ஓரமாக
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நி&றாக0. Dடதி யா6 அவகைள ெபா6 பதாதேபா, ஆயிஷாவி&
த=ைத ஹாஜி அஜீK ெபாாி= த0ளிவிடா. ெபாிய ைமனி மக& காதைர
பா கதினா.

“காத6 உன . இ=த பி0ைளயா)டா< . ஆயிர உற4 இ6 கலா.
அைதெயலா ெவளியிேல வ3! கW. இ/க மமில. இ=த ப க உ0ள
ெத6விேலJ வ3! கபடா. இ ஜமா. கி0; கீைரயிைல.”

காத பாசா    ேபானா&. எேத3ைசயாE  .மாைர த& ப கமாE
அைண ெகா)ேட ேகடா&:

“எ&ன ச3சா, இபி  ேபசறிேய? இவ& தைலயிேல .லா ேபாடல, !&ன
ெசEயல எ&கிறைத தவிர எலா விஷயதிேலJ, இவ& நம Dட இ6 கவ&.
மதி இ 3சைத ேகட இவ& ேசா5 த)ணி Dட சாபிடேல&< எ/கிட
இவ/க அமா ைறயிடறா/க. மதி இ $ இ=-KI கலாடாவா மாறாம
இ6 க இவ< நா< ஒ6 திட Dட வ3சி6 ேகா. இைத3 ெசாலதா&
வ=ேதா. இவைன ேபாக3 ெசாற எ&ைன ேபாக3 ெசாற மாதிாி.”

“நீ இ6 கற இலாத ஒ&<தா&. உ&ைன மாதிாி உதவா கைர/க
இKலாமிேல பிற=ததாலதா& காPக0 பாப மதிைய இ 3சா/க. இ=த
மதிையJ இ

க ேபாறா/க.”

அமீ இேபா ெகாதி ேகடா.

“மதிையJ ேகாவிைலJ விட ம<ச/க  கிய கா கா.”

“தபி  .மா6, உ&னா எGவள4 இடHச பா6, இ&<மா நி?கிற?”

 .மா அ/. இ/.மாE பாதா&.
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ச!தீைன ேதாழைமேயா ேநா கினா&. அவேனா, ேவ5 ப கமாE கைத
தி6பி ெகா)டா&. ஆயிஷாவாேலா அல இயபான மேனாபாவதாேலா
இKலாமியனாக மாறவிைலெய&றாC, அத?. மதி$ ெகாபவ&, மதி
பாைளயதி& எலா ெத6 கைளJ ெசா=த ெத6 களாக நிைன
நடமா யவ&. இேபா எ/ேக நி?கிேறா, அல நி5தபேடா எ&ப
$ாியாம தி6பி பாராமேல நட=தேபா, அவைன காத பாசா பி&ப கமாE
ேபாE ேதாேளா ேச அைண ெகா)டா&.  .மா க)ணி6
கபைலJமாE அவைன அப ேய க  பி  ெகா)டா&. இ6வ6
மதி . ெவளிேய வ=தேபா ஜ&னI கைத எ கேபான ஆயிஷா,
அவக0 நி&ற ேகாலைத பா பதறிய  ெவளிேய வ=தா0.

ஜமா தைலவரான திவா& கம, மீ) ேபசேபானேபா அஜீK மீ)
எ=தி6 க ேபானா.  .மா பய ப க எ&ன ெசEகிறா&.
அத?.0 திவா& ேபசிவிடதா அவரா எ4 ெசEய இயலவிைல. திவா&
ெச=தமிழிC இலாம, ேப3! தமிழிC இலாம இைடபட தமிழி
எதாதமாக ேபசினா. அவராC உ)ைம ேபச  =த.

“நா ஏ& D யி6 ேகா எ&கிற உ/க; . நலாேவ ெதாிJ, நா இ=த
ஊல இர) ெத6வில இ6 கிற இ= க0 மாதிாி இ=த ம)Wேலேய
பிற=தவ/க, நம . பாகிKதா< ெதாியா. ப/களாேத! $ாியா. ேம?. திைச
ேநா கி ெதாைக ெசEயறைத தவிர நாம எலா திைசயிேலJ
இ=தியாைவதா& பா கிேறா. இப பட நேமாட பைழய கால பாப
மதிய இ 3!டா/க. இ 3ச மமிைல. இ=தியா4ேல பல இட/களிேல
KNகைள ெகா&5 .வி கா/க. இைத நா எப 3 சமாளி கலா,
க7டபற நம இன . எ&ன உதவி ெசEயW எ&கிறைத பதி ஜமா
ஒ6  4 எ கW.”

அமீ, படபடபாக பதி அளிதா.

“ப/களாேதஷிC, பாகிKதானிC, இ&< பல இKலாமிய நாக0ேளJ,
இ= க; . எதிராக நட கிற வ&ைறகைளJ நாம கண கி எ கW.
நேமாட த காிசன .ைற=தபச இ=த ப.தியிலாவ இ= KN
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ஒ?5ைமைய க

கா கிறதாE இ6 கW. ‘இKலா எம வழிபா. இ=தியா

எ/க0 தாEநா’ எ&கிறதிேல நம .3 ச=ேதக வரபடா. அேத சமய இ/ேக
இ6 கிற இ= கேளாட நாம வழிவழியா மாமா, ம3சா&, சிதபா, ெபாியபா
உற4 வ3சி6 கிறத மற=திட Dடா. எ/க பைழய  பாதிரதிேல எ/க
தாதாேவாடேப6 ெப6மா0சாமி எ&கிற நயினா கம எ&5 ேபா 6 ..
இ=த உறைவ மற= நம ஆக; ேந ராதிாிேயாட ராதிாியா ட4<ல ராம
ேகாவிைலJ, பி0ைளயா ேகாவிைலJ இ 3சத நாம க)

கW.”

திவா& கமவா தாள  யவிைல. பைழய கண . பி0ைளைய அ=த
ெதாழி வைகயி பி

க  யா ேபானவ, இேபா அவைர எ/ேக பி

ேவ) எ&பைத ெதாி= ைவதவ ேபா அ/ேக பி

க

க ேபானா.

“இKலா .0ேளேய அலாைவJ ஈமாைனJ இள காரமாக நிைன கிறவ/க
வ=ததாலதா& நம . இ=த நிைலைம. வய! வ=த ெபா)ைண படபகI
ெத6 கைடயி நி?கைவ3!, அ4 ேகாஷா ேபாடாம எலா க)W
பப யாக3 ெசEறவ/க ஜமால ேபசற . ேயா கியத கிைடயா.”

அமீ இேபா எ= நி&ேற பதிலளிதா.

“நபிக0 நாயகைத யா6 ஸ< ஒ$ ெகா0ளாதேபா, அவைர த தலா
அலாவி& RதராE ஏ?5 ெகா)ட ஒ6 ெப)தா& எ&கிறைத மற=திடாதீ/க.
நபிக0 நாயக . அவர ைணவியா கதீஜா அைமயா எப ைண
நி&னா/கேளா, அப

வ5ைமபட எ& .பதி?. ைணயா நிப எ&

மக0 பாதிமா. அவ0 எலாகிேடJ சகஜமாக பழகிறைத ஒ6 இKலாமிய
ெப6ைமயா நிைன கிேற&. ஊ க) பப யாக நடமாட படா&<,
ெபனாசீ 8ேடாகிேட ேக க  Jமா? ப/களாேதஷில ேபக கNதாவிடேமா,
ஜி$ ரeமா& மக0 கிேடேயா ேகக  Jமா? அGவள4 ஏ&? ஆ;/கசி
ேப3சாள ஜீன இ=த ப க Dடதிேல ேப!ற . வ=

.பி.யிேல

த/கியி6 .ேபா, அவ/க; காக மணி ன கிேல தவ கிட= ஆபி0
DைடையJ ெலத ேப ைகJ வ3! கி நானா கா நி&ேன&?”
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திவா& கம . !6 ெக&ற. அபா4 . ஆதரவாக ேபசேபான ச!தீ&
ேதாைள அதி, அ=த ஆதாரதிேலேய ேபராசிாிய இதயலா எ=தா.
ஓE4ெப?ற தமிேபராசிாிய. ேலா க ப ம&ற/க; . நவ.
மணிேமகைலயிC, ேதவாரதிC அதாாி . இேபா அ=த ஜமாைதேய
இல கிய ம&றமாக மா?5வ ேபா ேபசினா.

“மா?ற... மா?ற... எ/. மா?ற... எதிC மா?ற... இதா& ச

க பாிணாம

வள3சி. இ தனி மனித< . ெபா6=. நாமாக மாறவிைலயானா,
எவராவ ஒ6த அல எ=த ச தியாவ ஒ&5 நைம மா?5. இதா&
வரலா5. நம

தாைதயகளான இ= கைள சீதி6த சமண ெபளத

&வ=தன... இ, இ= களி& காதி ஏறவிைல. இதனா எ/கி6=ேதா வ=த
கமதியக0 நம

தாைதயகைள அ  அ  தைலயி .லா

ேபாடைவதாக0. இ= மத .0ேளேய அத& ெகாைம தாளாம
ஆதிதிராவிட ம க; KNகளாக மாறினா/க. அதனா இேபா ஏ?பகிற
இ= KI கலவர Dட ஒ6 பைழய கண ைக தீ கதா&. இ=தியா4 .
வ=த கமதியேராட

தாைதய6 ஒ6 காலதி ஆாியகேள!”

திவா& கம தைலேயா ேச ெதாபிைய3 ெசாறி=த ேபா, -6லா
இைடமறிதா.

“நீ/க எ&ன ெசாலவாறீ/க $ரபஸ. அமீ6. நீயாவ இவ6 ேப3ைச
ெமாழிெபய3 ெசாC.”

“கால . ஏதப

மாறW. நம ெபா)W/கைள ேகாஷாவில இ6=

நீ கW< ெசாறா. இல&னா, நம ெப)கேள நம . எதிரா ேபாராற
கால வ6&< ெசாறா. இN/களா ஐயா?”

ேபராசிாிய இதயலா தைலயா யேபா ச!தீ& ஆேசபிதா&.

“சாி/கபா, விஷய . வ6ேவா. நா எ&ன  4 எ கலா?”
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ெவளிநட$ ெசEவி, மீ) உ0ேள வ=த காதபாசா வ=த
வராதமாE ேபசினா&, ம/கலான சிவப&, அதிர

.ரேலா&.

“எ&ன  4 எ கW எ&கிறதவிட எ&ன  4 எ கபடா எ&கிறதா&
 கிய, பாப மதி இ

கபட நம  ேலேய ஒ6 இழ4 வி=த

மாதிாிதா&, இல/கல. ஆனா ?காலதிேல இேத மாதிாியான ச=தபதிேல,
நபிக0 நாயகதி<ைடய பாடனா அ தI$ எப

நட கிடா<

ேயாசி பா கW. நகர/களி& தாயான ெம காவி, ஏக இைறவனி& த
ஆலயமான காபாைவ, அபிசீனிய நா அதிபதி அரஹா எ&பவ&, யாைன
பைடேயா தா க வ6ேபா, அ/கி6=த .ஷி ம கேளா நகரைத காI
ெசEய ேபான அ தI$ அ=த ஆலயதி&

யி6=த திைரைய பி 

ெகா) எ&ன ெசா&னா. ‘இைறவேன! இ உ&<ைடய , இைத
பாகா க இயலாதவகளாE நா/க0 இ6 கிேறா. ஆைகயா உ/க0 ைட
நீ/க0தா& பா ெகா0ள ேவ)?’ எ&5 அத ெசா&னாேர... அ=த
அைக, ஒ6 ஒ?ைற .6விைய உ!பி, ஆயிரமாயிர .6விகைள அல.களிC,
கா இ .களிC க?கைள ெகா)வர3 ெசE அபிசீனிய பைடைய
சி&னாபி&னமா கி காபாைவ கா கIயா? ஒ6 தடைவ நபிக0 நாயகேம த&
$தவியிட எ&ன ெசா&னா? ‘அவக0 எ&ைன அ

கவிைல.

அலாைவதா& அ தாக0’ எ&5 ேகாபம?ற .ரI ெசாலவிைலயா?
ஆைகயா மதெவறியக0, பாப மதிைய ம இ

கவிைல. எவ த/கைள

ஆ கி, எவ த/கைள இ=த உலகி உலவ விடாேரா, எவ த/க; . கைள
ெகாதாேரா அவ ைட இ தி6 கிறாக0. ஆைகயா அலா
பா .வா. இ&ஸா அலா. ஜமாைத 

கலா.”

எேலா6 அச= ேபானாக0. ‘ேகைனய&’ மாதிாி ேவ ேயா, C/கிேயா க
ெகா), மதி ப க வ=தா Dட, அைத தி6பி பா காத காதபாசா
ேபாட ேபா  அதைன ேப6 திைக ேபானாக0. ேபராசிாிய
இதயலா4 . மனதா/க. காத, எ/ேக ப ம&ற நவராகி தன .
ேபா யாE விவாேனா எ&ற பய. அேத சமய தாவர இய ப தாC
தமிழியI ேத3சி ெப?ற  .மா, காத6 . எதி ெகாதி6பாேனா
எ&5 அவ6 . ஒ6 ஆன=தமான ச=ேதக. ம?றவகேளா .றிபாக
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இளவட/கேளா, காதபாசா கைல= ேபா.ப 3 ெசாலாம ெசாவைத
ஏ?5 ெகா0ள தயாராக இைல. ஆனாC ெபாியவக0 சில ெமளனிதன.

அ=த3சமய பா இ&ெனா6 ேட பாட... அ4 இ6ெபா6ளிலான
வாைதக0... பா C ஒ6 சாராய ெந ...

Dட பரபர. படபடத. இளவட/க0 தைரயி ைக ஊ&றாமேல
எ=தன. திவானி& கம ேயாசிதா. பழனிேவ பயC . பாட ெசால...
நல ச=தப... அவ& ேகால ‘Kேட’ வா/க ேபாகேவ  யா. ேநர
இ6 கா. கதினா.

“பழனிேவ சாராய கைடயில பாட பாதீ/களா. இ . ேமலJ ெபா5தா,
நாம KNக0 அல. தி6 .ரானி, 6 . இர)  Dறபவ ேபா, அேதா
பா ேபாடவகளி& இதயதிC, அவ/கள பாட வ3ச பயக மனசிC ஒ6
ேநாE இ6 .... அலா ேவ) எ&ேற அ=த ேநாைய அதிகமா கிடா&...
‘இ&சா அலா’, எ=தி6/க.”

Dட எ=த ேபா, அமீ உரத .ரI ம&றா னா.

“நா ப விவி வாைல பி

ேகா. இKலாமிய ெத64ல, அ=த

ம கைடைய திற க அ<மதி க Dடா&<, அபேவ ஜமால ெசா&ேன&.
யா6 கா ெகா கல.”

“அேபா, இ=த மாதிாி பா ேபாறவ<கள !மா விட< எ&கிறியா. நம
ெபா)Wக அ=த அசி/கமான பாைட ேகக  யாம Dனி, .5கி காகைள
ெபாதி க3 ெசாறியா.”

அமீ, திவா< . பதில யாE ேபசினா.

“நா ரதில .ைறHசிடல... இப

அவ<க பா ேபாறா/க&னா அல

ஏேதா ஒ6 சதி இ6 .&< நிைன ேக&... இ&னி . காைலயிேலேய
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&னணி கார/க அ=த கைட . வ= ேபானா/களா... அதனா
ெபா5தி6= பாேபா... அவ/க சதி வைலயில நாம வி=திட Dடா...
ேபாNK எ . இ6 ....”

“அேபா, ெகா . தைலயில ெவ)ெணE ைவ க3 ெசாறியா!”

காதபாசா, அமீ6 . பதிலாக திவா< . பதி ெகாதா&.

“அப

ெவ)ெணE வ3சேத நீ/கதா&. பழனிேவC, இKலாமிய ெத64ல

ஒயி&ஷா திற கிற ., சிபாாி! ெசEத நீ/கதா&.”

திவா& கம தி .  கா ய ேபா, -6லா அதவ ேபா ேபசினா.

“ேபாI வி!வாசிக0 இ/ேக நி?க... மான0ள KIக ம வர...
எ/ெகலா இKலாமிய விேராத காாிய/க0 நட ேகா அ/கள தீ
கடW... $றப/க...!”

அமீ ஏேதா இைடயி ேபச ேபானா. காத பாசா Dடைத இைடமறி க
ேபானா&. அத?.0 இ&ெனா6 பா. &$ ஒIதைத சாதாரணமா .,
அசாதாரண ஆபாச பா... இேபா அமீ6 ., காத6 . Dட ேகாப
வ=த... அப J அவக0 Dடைத வழிமறிதாக0... Dடதா
ேகபதாயிைல... ஒேர D3ச... ‘ஒ/கடா... !?றி வைளJ/கடா... இப ேய
விடா நம லJ கதைவ தவா<வ... வா/க... வா/கடா...’
-------------அதியாய 6

அ=த மதி .0 இ6= ஒ6 ெப6/Dட Pறி ெவளிபட; ஆ/கா/ேக
ெத6தி)ைணகளி உகா=தி6=த

தா க;, ஜ&னகளி க)

பதிதி6=த ெப)க; அ=த Dடைத ேநா கி ஓ னாக0. $டைவ .
ேபால4, தைல . ம.ட ேபால4, கதி?. க

ேபால4 உதிய

60

ேசைல . ேமேல உ3சி த பாத வைர மி&< க6$ நிற அ/கிைய அணி=,
பாத/கைள ெச6$ மைற க, ெவ5

ைகJ வாையJ மேம கா

ெகா) 6=த வசதிபைடத ெப)க;, P இைலகைள கதாி அவ?றி&
$ கேளா ெகா)ைடகளி 84 . பதிலாக =தாைனைய3 ெசா6கி
இ6=த ெப)க; ஓேடா  ேபானாக0. அ=த Dடதி?. எதிேர நி&5
ைககைள ஆகாயைத ேநா கி R கி கா J, &ப கமாE நீ  ேபா
அைமதி கா க ேகாாினாக0. அமீ6 காதபாசா4 இ&< ஒ6 சில6 அ=த
ெப) Dடதி?. கபாகி Dடைத பா .பிடாக0. Dட
ேகபதாக இைல. வழிமறித ெப)க; . இைடேய ஊ6விJ, ப கவா 
கட= ேவகேவகமாக ஓ னாக0. இத?.0, பல ெப)க0 அவசர அவசரமாE
தத ெசா=த/கைள Dடதி க), அ=த Dடைத கிழிதப ேய
அவகைள பி  ெகா)டாக0. இதனா Dட அதநாாீ!வாியாE
ஆன. சில, இதா&சா . எ&5 நி&5 ெகா)டாக0. ஆனாC பல இ&<
ஆதிர

ப

ஒIத ேட$ பாைட ேக பாE=தாக0.

Dட .பலாகிய. தாE .ல ெசா=த/களிட ைககாகைள ஒபைடதவக0
Dட இேபா ஆேவசப அவகைள ேலசாE த0ளி ேபா வி
ஓ னாக0.

அப

ஓ ய Dட அ=த மதி . -ற  Rரதி உ0ள

&5 ெத6

ச=தி$ . வ=த. அேத ெத6வி ேநராE ஓ , அ$ற வல ப க தி6பினா
சாராய கைட கிைட .. ஹாஜி அஜீ! -6லா4 திவா& கமேவா
Dடதி?. &$ வ= தி6பினாக0. Dட அவகளிட ேயாசைன
ேகபேபா இைர3சலாE நி&றேபா, ெதாைலவி உ6) $ர)ட ெப)க0
மீ) அ=த Dடைத பி

க ேபாவ ேபா ஓ வ=தன. Dடேவ, அமீ6

காதபாசா4 கல= வ=தாக0. இத?. அஜீK,  .மாைர மனதி ைவ,
அவ& தன மக0 ஆயிஷாைவ கயாண ெசEயாமேலேய தலா ெசEய ேவ)
எ&பைத மனதி ைவ ேபசினா. -6லா, தம P  ெதாழி?சாைல நிவாக
லசணைத ஒ6ைக பாபத?காக நசாி ப0ளி Dடதி Dட நட
]னிய& பயகைள .றி ைவ, திவா&, பழனிேவCைவ மானசீகமாE
.?றவாளி D)  நி5திJ ஆைணயிடாக0.
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“தல கீப க ேபா/க, அ=த இ= ெத6வி ேபாE மாாியம& ேகாவில
இ6 கிற ைசதா& சிைலகைள எலா உைடJ/க அ=த ேகாவி அேயாதி
மதி மாதிாி ஆகW அ/ேகJ காPக0 அ கினி திராவகைத ஊதி
வ3சி6 கிறதா ேக0வி. நா ெவ .)கைள ேச வ3சி6 கிறதா ேப3!,
எவனாவ ைகைய ஓ/கினா, அ அ$ற தைரயிதா& விழ<!”

“இேத ேபால ேமலெத6 ப கமாக4 ேபாகW. KI ப0ளி Dடதிேல
6கான=த மாதிாி காP பயக; . எ&ன ேவைல? நம . எதிராகேவ ந
ஆகைள R) விகிறா&. நாம தா/கி க  Jமா?”

“எலாைதJ விட அ=த சாராய கைட  கிய! நம . மான மாியாைத இ6 .
எ&கிறத காற . அ=த கைடைய அ ேயாட இ

கW!

எ=த ப க ேபாவ எ&5 ேயாசித Dட, அ=த ெப6 தைலவக; .
த/க; . இைடேய உ0ள உறவி எ=த ப க தரா! 0 சாE=தேதா, அ=த
ப க பாE= ேபானாக0. இைடயிைடேய க?கைளJ க$கைளJ ெப)களி&
ஒபாாி பி&னணியி எ ெகா) ேபேயாடமாக ஓ னாக0.

கிழ . ப கமாக ஓ ய Dட, வழிமறித ஒ6 க க டதி& பாள பாளமான
!வ க?கைள எ ெகா), .ைட மாதிாியான ஒ6 ப0ள வழியாE
உ6)ேடா , மீ) மைலேய5வ ேபா ஏறி, ெத?. ப க உ0ள க6ேவல
மர கிைளகைள ஒ  ெகா), ெத&ைன . வ= ஒ6 விைளயா
ைமதானைத ஊ6வி கிழ . ப க ஓ , இ= களி& தலாவ ெத6
ைன . வ= நி&ற. ெவளிேய நி&ற ெப)க0 தI அவகைள
சிேனகிதமாE பாவி, ஆ3சாியபடாக0. Dட ஏளனமாE நிைன
ைககைள ஓ/கி &ேனா கி நட=தேபா, அவக0 அலறிய  உ0ேள
ஓ னாக0. ஆ/கா/ேக நி&ற கணவைனேயா, பி0ைளகைளேயா தத
 .0 இ ெகா) ஓ னாக0. கத4க0 சாதபடன. ஜ&னக0
டபடன. அப J தா கபேவாேமா எ&ற அலறக0. ‘எEேயா எEேயா
எேமா’ எ&ற ஒபாாி.
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அ=த Dட, த/கைள வரேவ?ப ேபா ேதா&றிய அ=த ெத6வி& தீ4திட
மாதிாியான ஒ6 R கலான இடதி, மாாியமைன .றி ைவ நட க ேபான
ேபா...

 .மா, ஏெழேபைர வC கடாயமாக D

வ6வ ேபா D 

ேபானா&. Dட அைத, சவாலாக நிைன கதிய ேபா, அவ& தன இர)
ைககைளJ R கியப ேய தன Dடதி?. &னா ேபாE நி&றா&.
அலறிய  ஓ
ைகயா

வ=த ெப)கைள ஆ/கா/ேக நி?.ப

தி6பி பா

வி, அவ& Dடதி?. &னா ேமC ெந6/கினா&.

காதபாசா, அவ& ேதாளி ைகேபாட ேபான ேபா, Dட பாஷாைவ
பி&ேனா கி இத.  .மா அைமதியாE ேபசினா&.

“இேதா உ/ககிட எ/கைள ஒபைட3சிேடா. சி5பா&ைமைய ெப6பா&ைம
கா க ேவ) ய ைற. இைத தா& நீ/க; ெசாறீ/க. இ/ேக நா/க
சி5பா&ைம. எ/கைள கா க ேவ) ய உ/க கடைம. அ$ற உ/க இ7ட.
இேத மாாியம& ேகாவிC . நா& ‘வாி’ ெகா கல. ேகாவி விேஷச நட .
ேபா, ட4< . ேபாயிேவ&. ஆனா இ=த ேகாவி விேசஷ . அஜீK
பாE ந&ெகாைட ெகாதி6 கிறா. -6லா பாE ப ேத/காEகைள
த=தி6 கிறா.”

Dட அச= நி&ற ேபா, ஒ6 .ர அத ய:

“!மா ந

காேதபா, இ/க சில  ேலேய திராவக ஊதி வ3சி6 கிற

எ/க; . ெதாிJ. நா ெவ .) இ6 கிறதா. நா/க ேசாதைன
ேபாடாகW!”

“சாி, ேபாடW&னா ேபா/க! அ . &னால எ/க ெப) பிளைள/கள
ஒ/க களிேல அைட கலமாக ெகா) வ= விடேறா.”

63

அ=த Dடதி?. எ&ன ெசEவ எ&5 $ாியவிைல. ஏதாவ இச. பிசகான
ஒ6 வாைத வி=தா ெகாைல Dட வி=தி6 கலா. ஆனா அ=த
ெத6வாசிகளா த)ணீ ெதளி விடபட  .மா, தா& D

வ=த

நதர வய காரகைள ேபசா தவிடா&. ெமளனமாக தைல .னி=
நி&றா&. அப J அஜீ^& அ கா மக& கதினா&. காதி6=தவ&
ஆயிஷாைவ, ேந வ=த  .மா க)ண பதா?

“இவ& ந

கா&! இவைனதா& தல 

கW! ெபாலாத ேபா கிாி!”

காதபாசா இேபா DடதிI6= விப,  .மாாி& &ப க
தன ைக3 சாEத ப ேய சவசாதாரணமாக ேகடா&.

“யாராவ இவைன ெவடWமி&னா ெவ/க! அப

ெவ னா, அவ&

தைலேயாட எ& தைலJ ேச=தா& வி!”

 .மா உண3சி ெப6 கி பாசாவி& கைத க

ெகா) விமி

விமி அதா&. பிறைர அழைவப தவிர , அ பழ கபடாத அவைன
பா காதபாசாேவ ஆ3சாியபடா&. பிற. அவைன த& ப கமாE தி6பி
அப ேய அைன ெகா)டா&. இத?.0, அமீ6 அ/ேக ஓ வ=தா. அ=த
ெத6வி இ6= த0ளா  த0ளா

வ=த ைர3சாமிைய அ/ேகேய நி?.ப 3

ெசாIவி, இவ அ/ேக ஓ னா. ‘உ/க மக&  .மா6 ேகா
இவ/க; ேகா எ4 நட கா தலாளி’ எ&5 ெசா&னப ேய தி6பி
ஓ வ=தா. இத?.0 அ=த Dடதி?.0, ஆ/கா/ேக ெத6வி பமிJ, பய=
ேபாJ காணபட ந$ க/க0 ெதாி=தன. Dட !மா நி&றேபா, அஜிசி&
அ கா மகனா அப

இ6 க யவிைல.

“இ . ேபதா& ஜகாதா! ேகவல ேகவல! இப Dட சாராய கைட பா
நி கல !க !கமா... ப6வ !கமா...”

இேபா  .மா Dடதி?. தைலைம வகிபேபா ேபசினா&.

64

“நீ/க அ=த பாைடதா& அசி/க எ&கிறீ/க, ஆனா நா& அ=த
சாராய கைடையேய அசி/க எ&கிேற&. வா/க அ=த கைடைய அ 3!
ெநா5 .ேவா.”

 .மா அ=த Dடைத தா)

அத?. பி&ப கமாக ேபாE நி&றா&.

Dடதி& க தி6$வத?காக காதி6=தா&. இத?.0 அமீ6 காத6
DடதிC0ள ந$ க/கைள ெந6/கி அவகைள பி&ப கமாக
த0ளிவிடாக0.  .மா6, “வா/க, ஓ

வா/க” எ&5 Dடதி?.

வழிகா யாக ஓ னா&. இர) ெபாிய க; . இைடேய உ0ள இ .
வழியாE ஓ ய Dட, அ=த3 சாராய கைட இ6=த வடேம?. திைச ேநா கி
ேபாபரணி .ரேலா ஓ ய. அமீ ேவகேவகமாE ஓ

 .மாைர

பி  ெகா)டா. அவாிடமி6= ) ய தவனி& காதி பலமாக ஓதி,
அவைன பி&< . பி  இதா. சாராய கைடப க நைடெபற D ய
கலாடாவி, தன மதைத3 ேச=த எவனாவ ஒ6 ெவறிய& அவைன
தா கிவி

Dடாேத எ&ற பய. ைர3சாமி தலாளியா தா/க  யா. ெசேத

ேபாவா.

இத?கிைடேய மதியிI6= ேமல ெத6ப கமாE ஓ ய இ&ெனா6 Dட,
அ=த ெத6ைன . வ= ேலசாE நிதானபட. நா&. க0 கட D ய
ெபாிய காI மைனயி பாதி இடதி ஒ6 கீ ெகாடைக, இைடயிைடேய
/கி த க0; கம நசாிப0ளி எ&ற ெபயபலைக அள4 . Dட
இலாத சி&ன3 சி&ன அைறக0, அதி உ0ள இர) அைறக0 ஒ&றா கப,
இ6ப இ6பைத= ெதாழிலாளக0 . காI உகா=தி6 க, எதிேர ஒ6
நா?காIயி சாE=தி6=த மீரானி& ேதாளி ைகேபாடப ேய, 6கான=த
ைகைய ஆ

ஆ  ேபசி ெகா) 6=தா&. சராசாிையவிட அதிக உயர. அ=த

சராசாிைய ெமIய ைவ . ேதக. ஆனாC ைம ேதைவயிலாத ெப6/.ர.

“ஏைழ . ஏைழேய எதிாியாக Dடா ேதாழகேள! வியாபாரதனமான
ேகளி ைககளாC, ெகாOரமான மதெவறியாC தலாளிவ நைம அழி க
வ6ேபா நா, பாடாளி வ க கலா3சாரைத ேகடயமாக ேபா ெகா),
சமய3 சாபி&ைம எ&ற ேகாபாடா, அவகைள தி6பி எதிெகா0ள
ேவ) ேதாழகேள! வ.$ கைள வ கபத ேவ) ேதாழகேள!
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இேபாைதய பதடமான நிைலயி நம அ பைட ேகாாி ைககளி
ஒ&றான .ைற=த பச சபள எ&ப...”

ெத6ைனயி நிதானித Dடேதா Dடமாக நி&ற P

தலாளி -6லா

கதினா. “எ&னடா பா கி நி கிறி/க. அேயாதி மதிைய
இ 3!டா/க&< நாம அலேமாேறா. ெவ=த $)ணிேல ேவைலபாE3!ற
மாதிாி பா ேபாறா&. இ/க எ&னடா&னா, ஒ6 இ= பய ேராகி மீரா&
பய ைணேயாட நம பயகைளேய நம . எதிரா ) விறா&. இ&<மா
உ/க; . உண3சி வரேல?”

Dட அப J உண3சிய?5 நி&றேபா, அ=த Dட/களி ஆ/கா/ேக
விரவி நி&ற -6லாவி& அ யாக0 ப கதி நி&றவகைளJ த0ளி
ெகா) அ=த Dடைத பா ஓ னாக0. இதனா ஆேவசபட அ=த
Dட, அ=த கீ ெகாடைகைய இ ேபாட.

கடகட ெவ&5 சாE=த த களி உ0ள

/கி க$கைள உ6வி ெகா)ட.

6கான=த ேப3ைச பாட/ ேகப ேபா ேக ெகா) 6=தவக0 அ/.
இ/.மாE அைலேமாதினாக0. அவக0 தபிபத?கான வாசைல Dட
கதவாE அைடத.

/கி க$கைள !ழ?றிய. மீரா& தைலயி ஒ6 ..

உடேன ரத ஊ?5 6கான=ததி& வாயி ஒ6 7

.. அவ& மலா க

த0ளபடா&. நாைல= ேப அவ& தைல ைய பி  இ ெகா)
அ=த அைற . ெவளிேய ெகா)வர ேபானேபா, மீரா& ெமல எ=தா&.
எ=த ேவகதி?. எதிேவகதி கீேழ த0ளபடா&. 6கான=தைத மீக
ேபான ெதாழிலாளக0

/கி க$களி& !ழ?சிகளி சி கி அ/. இ/.மாE

ெநளி=தாக0. அைத... அ=த அ த ைய ஆன=தமாE ரசி ெகா) இ6=த
-6லா, ஆ/ கா/ேக சில அபாவி ெதாழிலாளகைள பாவி,
ஆைணயிடா.

“ெபா5 கி பயCவளா! எ/கிடயா ேவைலைய காறீ/க? !.மாைர
வி/கடா! மீராைன ெநா5 ./கடா ச)கைத அ 3ச ேபாடா. பஷீைர
ெர) சா3 சா/கடா, விIயைத வி/கடா, 6கான=த . இ
ேபாதாடா.”
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Dட, சகேமனி . எேலாைரJ தா கிய. தா கபடவக0 கீேழ
வி=, !வாி சாE= தி க?5 ெசயல?5 நி&றேபா, அ க ப க
ெப)க0 வ= ஒபாாி ேபாடாக0. அ=த ப கமாE ேபாE ெகா) 6=த
விவசாய DI ெதாழிலாளக0, ம) ெவ J அாிவா;மாE ஓ வ=தாக0.
-6லா4 . பாதிபய. அேதாட மீராைன அ த சாி; 6கான=தைத
மிதி3ச சாி; எலாைரJ சக ேமனி . அ  ேபாடா அவ/க ேதற
ெர) நாளா.ேம? அ வைர . ேப டாி ேவைலைய யா பா .ற?

-6லா, தன Dடைத ைகயமதிவி கீேழ கிட=தவகைள தைலைய
ஆ

ஆ  பாவி இத ேபா ேபசினா.

“இ4/க; . த4 வ3! ஒ/கடா! இனிேமலாவ ஒ/கா இ6/கடா!
யா6 கிேட ேமாதறகிற ஞாபக இ6 க; நீ/க ேமாற எ&கிேட
இலடா, இKலா கிேட. சாி சாி அவரவ  . ேபா/க!”

ஆனாC அ=த Dட  . ேபாகவிைல. அ=த க டதி& &
ெகா ைவ கபட மண .விய ேமC, சI .விய மீ ஏறி அவ?ைற3
சிதற ைவதப ேய எ

.தி, இர) கா பாE3சI சாராய கைடைய

பா ஓ ய.

அ=த ெப6 Dட, அ=த சாராய கைடைய

&5 ப க

=ெகா)ட. மாாியப& இGவள4 ெசாIJ பாைட நி5தாத
கைடைபய&களி ஒ6வைன அ

க ைகைய ஓ/கினா&. ம?றவக0 அவைன

மலா க த0ள, அவ& கீேழ வி=, த0ளா

எ=தா&.

அ=த Dடதி?. பய/கரமான ேகாப. “தாய ேபாட இ=த ெவதிைல
பய, . 3சி ேவW மி&ேன பா ேகதப ேய ஆறா&. நமைள
கி)ட ப)Wற மாதிாி ஆ

காறா&. எவைன விடாC இவைன

விடபடா.”

Dடதி நா&ைக= ேப ேமேல எ=த மாாியபைன கீேழ இ
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ேபாடாக0. ஒ6வ&, இபி இடறினா&. இ&ெனா6த& அவ& ெந?றியி
தைலைய ைவ அதினா&. கைடயில நி&ற பாதிமா அலறிய  ஓ வ=தா0.
எைதேயா ெசால ேபானா0. ஆனா ேக. நிைலயி இலாத Dடம
கைட .0 இ6=த கண . பி0ைளைய கீேழ இ ேபாட; க)ணா
ேர .கைள பா கேளா கீேழ த0ளிய. உ0ேள ைகெய .பி
நடனமா ய

&5 பயகைள  ைய பி , அ=த  ேய அவகைள க ய

கயிறாக அ<மானி ெவளிேய இத.

பாதிமா, மாாியபைன ெதாட4  யாம, விட4  யாம !?றி3 !?றி
வ=தா0. ெதாைலவி நட=வ=த அமாைவ பா ேவகேவகமாE
ைகயா னா0. அபாவி& கைத அ/.மி/.மாE ஈர க)களா ேத னா0.
இத?.0 ஒ6 .ர அவைள அத ய. இKலாமிய .ரதா&. !!தீ&
.ரதா&.

“ேகாஷாைவ ேபா  .0 ேபாநாேய?”

பாதிமா, அப J ேபாகாம, இப J நகராம ஓ வ=த அமாைவ
க பி  அதேபா, Dடதி சில நிதானிக0 மாாியபைன மீடாக0.
ைகெய .பிட சாராய பயகைள பா “ஒ/கடா நாயி/களா!” எ&5
தபி க வழி ெசா&னாக0. உைடயாாி& மபா க0 அ/.மி/.மாE
உைட= சிதறி ெகா) 6=த க)ணா 3 சத பி&னணியி சாராய பயக0
தி6பி பாராமேலேய ஓ னாக0. சில பா கைள இபி ெசா6கி ெகா)ட
ஒ6 சில, ஒைசபடாம எ/ேகேயா ேபானாக0.

இத?.0 ைகெய .பிடப ேய ஓ ய கண . பி0ைளJ சாராய
பயக; Dடதி& க)W ெக ெதாைலவி நி&5ெகா), இர)
க?கைள எ Dடைத ேநா கி எறி=தப ேய “எ/க பழனிேவ ஐயாகிேட
ெசாI உ/கைள எ&ன ெசEய ேபாேறா பா6/கடா” எ&5 கதியப ேய,
நி&றத?. வ J தCமாக மீ) ஓ னாக0.

Dட ெகாதி ேபான. பதறிய  நி&ற பாதிமாைவ பாதப ேய,
நட=தைத நப  யாம வாயி ரத ஒகேலா, தைலயி சிவ$
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எ)ெணேயா பி பி த நி&ற மாாியப& மீ பாய ேபான. “இவ&
அவ</கேளாட ேச காளி; இவைன அ

ஒ6த&, மாாியி& ைகைய பி

கற அவ/கைள அ

கிற மாதிாி.”

க ேபானா&. இ&ெனா6த& தைலைய

ெதாவிடா&.

மாாியப& கீேழ .னி=தைல . ேம நி&ற ைகைய தன ைகயா ஒ6 த
த வி ஓ னா&. மரண மைலயி& விளிபிI6= வா4ப0ளதா கி
.திபவ&ேபா .தி .தி ஓ னா&. .திகாக0 .திைர காகளாயின.
Dட ரதிய. தி6பி பாத சாராய பயக0 அவ& த/களிட வ=தா&
ஆகேவ) எ&பேபா ஒ6 .றிபிட இடதி கால எமRதனாE கா
நி&றாக0. மாாியப& திணறினா&. தி . கா னா&.
--------------அதியாய 7

.  பிரச/க ேமைட மாதிாி ேம க ெசEயபட அ=த ஆேடாவி?.0, காத
பாசாவி?காக காதி6=த  .மா,

ைரவாி& . வழியாக ைகையவி

‘ஹார&’ அ தா&. அப J காத வராததா கீேழ .தி அ=த ஆேடாைவ
ேவ

ைகயாE பாத சி5வ, சி5மியைரJ, ஆ/கா/ேக

கி விர

ைவதப ேய நி&ற ெப)கைளJ ெப6மிதமாக பாதா&. ஆயிஷாைவ தா&
காேணா.

அ=த ஆேடாவி&

ைரவ இ6 ைகயி இ6=, பி&$ற இ6 ைக வைர .,

இ6 ப க கத4க0 ேபாலான

/கி த

!வெரா க0. ஒ&றி ஒ6 ஒநாயி&

ேகாரமான பட. அத& ப?க0 மதவாத எ&ற வாைதயி& வ வி
வைரயப 6=தன. அத& எதிப க ஒ6 ஆ .
சி&ன .

மா&.

மாதிாியான

அத& உடபி மனித ேநய எ&ற வாைதக0, இர) .

இைடேய ஓநாைய எதி ெகா0ள ேபா க கா க ள/காைள. அத&
Dாிய ெகா$களி ?ேபா .வாத எ&ற வாைதக0. இத?. கீேழ ேகா
ேபாட ேபா ‘மதவாத ஒழி மனித ேநய காேபா’ எ&ற வாைதக0.
ஆேடாவி& ம5ப க ேகா

கண கான நசதிர/கைள3 சிதாி . பிரபHச.

அத?. மதியி இப பட வாசக/க0:
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‘கட40 இ6பதாக இ6=தா ஒ6வதாேன இ6 க J? அவைர ஏ& கச&
சிைறயிC ஆ ெதாவதிC அைட க பா கிறீக0? அலா யாைரJ
பழிவா/க3 ெசாலவிைல’ எ&ற ெப6 மத/க; கான எதிவாைதக0.
அத?. கீேழ இKலா ஒ6 மத, இKலாமியேரா ந இன எ&ற உபேதச
வாைதக0. இைவக; ேபாதா எ&5 ஆேடாவி& ேமப க ஒ6
ஒIெப6 கி, அதிI6= சிவ$ நிற ஒய பிாி= கீேழ உ0ள ஒ6 சி&ன
ெஜனேரடாி& உ0ேள ேபாE ஒ6 ைக ைம ேகா இைணகிற.

 .மா, காதபாசா ைட உ?5பாதா&. அைற அைறயான அர/.
. இ=த கால . ெபா6=த D ய அ=த கால . ஒ6 அைற .
இ&ெனா6 அைறயி& நிைலப ேய கத4 மாதிாி. உ0ேள ஏேதா ஒ6$லப
ேகட.

 .மா, பழ கபட அ=த  .0 ப ேயறி ேபானா&.

&றாவ

அைறயி காதபாசா !வாி ெபா6=திய க)ணா யி தைலைய சாி ெசE
ெகா) 6= தா&. கீேழ அவ& அமா நசீமா

ைலயி சாE= வி!பி

ெகா) 6=தா0. ஆயிஷா, ெபாியமாவி& க)ணீைர அவள
=தாைனயாேலேய ைட வி, அவைள R கி பி த, யாைன
. ைய மா& .

விைளயாடாE இப ேபா இ6=த.  .மாைர

பாத ஆயிஷா, ெபாியமாைவ விவி ஒ6 ேசாக $&5வேலா
நிமி=தா0. நசீமாேவா அவைன பாத அத ஒபிதா0.

“நா& இவ/கிேட ப 3! ப 3!3 ெசா&ேன&. ேக கIேயபா. மதவகைள
மாதிாி பழனிேவC . வாடைகைய D

ெகா&< ெசா&ேனேன. பாவிபய

பழனிேவC ேப&சி கைடைய R0Rளா கிடானாேம? ஆறாயிர ,பாE
ேர ைக ெவளியிேல R கி ேபா ம)ெண)ெணEைய ஊதி எாி3சானாேம?
வாரவ& ேபாறவ& எலாம கைடயிI6=த பிளாK

ெதா , வைளயC, ெலத

ேப ., R .ைப எலாைதJ எ கி ேபாயிடா/களாேம.
பா .ற . எலா சி&ன ெபா60 மாதிாி இ6=தாC, பதாயிர ,வாபா
 .மா! ேபாட சீைட ஏலதிேல எ ைவ3ச கைடயா3ேச! எப

சீ
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பணைத கற? இவ& அதா இற=ப வ6ஷதிேல இபதா& இவ&
தைலெயதா&. அ .0ேள இவைன தைலெய காம ப)ணிடா/கேள
அலா! எ/க0 ரேப நீதா& ேககW! அலா!  .மா! நா& யா6கிேட
ெசாCேவ&?”

“அதா& அலாகிேட ெசாI ேய?” எ&5 காதபாசா தைலயி இ6=த
சீைப எ காம க)ணா ைய ைறத க)கைள வில காம ெசா&னேபா,
 .மா கீேழ .னி=த நசீமாவி& ைககைள பி த R கி “அழாதி/கமா”
எ&றா&. அேபா காதபாசா ஒ6 ேபா ேபாடா&.

“! நா& ெர டா! இேபா கைடைய பா கW/.ற ெபா5$ Dட இல
பா6. அதனாேல நா& இேபா  ேநர ச

“ஏ)டா! உன .

க ெதா)ட&.”

ைளயி6 கா? பழனிேவC கிேட ேமாறதாE இ6=தா,

எலா கைட கார/கைளJ ஒ&னா திர

ேமா&< ெசா&ேன&-

ேக யாடா... இபபா6, அ=த ர4  பய ெசEதி6 க காாியத.”

காதபாசா ேப)  இடப க ைபயி ைவத ைக .ைடைய வலப க
ைவ ெகா)ேட க)கைள3 சிமி  ேபசினா&.

“பழனிேவ கைடைய இ

கலடா! பK Kடா) பிளாபார ராம& ேகாயி

இ படைத தா/காம ப தேகா க0 கைட .0 வ=,  கைத தா/கி க
வைளயகைளJ, ாிபைனJ, பிளாK

சாமா&கைளJ எ

ேபாயிடா/க! என . ஒ6 க)W ேபானாC பழனிேவC . இர) க)W
ேபாயிட. எப &< ேக க மா ேய? எ/கைடயிேல, பிளாபார
ேகாவிேல இ6= சி கடாசபட `ராமைர பிரதி7ைட ெசEதி6 கா/களா.
நானாவ பழனிேவC . ஐ-5 ,பாE வாடைக ெகாேத&. ` ராம எ&ன
ெகாபா. பாவ பழனிேவ... சாி $றபடலாமா?”

“பா6பா, இவ< . , ெசாரைண, ேராஷ இ6 கா&< ேக;!”
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காதபாசா, அைவ

&5 இலாத ேபா சிாிதா&. அ=த3 சிாி$

 .மா6 . ெதா?றி ெகா)ட. அ=த ெதா?53 சிாிேபா ஆயிஷாைவ
பாதா&. அவேளா பல தடைவ க)க0 ேபசிவிடன. ஒ6 தடைவ ைகைய
Dட தைலைய3 ெசாறிவ ேபா தைலப க ெகா) ேபாE ேலசாE
ஆ யி6 கிறா&. ஆனா இGவள4 ெந6 கமாE இேபா தா& ேந6 .
ேநராE பா கிறா&. அவைள அப  பா க பா க அவ0 Rர
ப3ைசயிைல எ&5 $ாி=த. ஒ6 சி&ன ம6ேவா ப  ேயா இலாத
$ரவான க. ஊதிேபாகாமC உ0ளட/காமC உ0ள க)க0;
ப0ளதா காE ேபாகாமC, R கலாE ஆகாமC உாிய இடதி உாிய
ைறயி இ6=த க)க0. காகளி& ேம ப.திைய மைற . !6ைட  ,
இைடெவளியிலாத சைட. அவளிட ேபசேபானா&. வாைதக0
ஒைழ கவிைல. அவ0 ேப!/க0 எ&ப ேபா உதகைள பிாி கா ,
ஒ6 காைத வல ைகயா .வி அவ& ப க தைலைய3 சாEத ேபா,
பயC . ெத$ வ=விட. எ&ன ேபசலா எ&5 ேயாசி, இ5தியி
எப ேயா ேபசினா ேபா எ&பேபா ேபசினா&.

“ஆயிஷா! தல உ/க ெபாியமாைவ சைமயலைற . D  ேபாE ஏதாவ
சாபிட ./க. கவைலபடாதி/கமா, கெல ட கிேட ம<ேபா ந7ட
ஈ ேக கலா”,

ஆயிஷா க!ளிதா0. ‘எத?காக ேபாக3 ெசாறா? நா& நி&னா இவ6 .
எ&னா? க ன ெபா)டா ய விரற மாதிாி விரடறா? நா& இ/க தா&
நி?ேப&. இ=த ெபாியமா4 !யமாக ேபாகமாேட/கா; ேசா5
ேவ)டாமி&< ெசால மாேட/கா...”

சின= பாத ஆயிஷாைவ,  .மா சிாி பாதா&. அவ0 ெமல
WWப ேககவிைலயானாC அைத பா க  =த. அ=த
WW$3 !6 க/கைள அவ& உடன 3 சிாிபாE விாிவா கினா&.

“ஆயிஷா! ெபாியமா4 . சாத ெகா என . ஒ6 கிளாKேமா ெகா)
வா/க இவ& கிேட கதி கதி ெதா)ைட வதி ேபா3!!”
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ஆயிஷா மீ) WWதா0. ேப ெசாI Dபிட ெதாிJ - பிற.
எ . ‘இ/க’ ேபாடW? ஆனாC அவ0 ெபாியமாைவ R க  யாம
R கி, சைமயலைற . நகதி ெகா) வ=தேபா காத6  .மா6
அத அைற .0 வ=தாக0. காத நா?காIயி உகாராம ேமைஜயி
உகா=த ேபா  .மா ேகடா&.

“ஆயிஷாைவ நா& இ=த  ேல பாதேத இைல.”

“இவ& ஒ6த&, இப அ தா&  கிய!”

“உ/க சிதி வராம, மகைள அ<பியி6 கா/கேள&< ேகேட&.”

“அ கா ஏைழயாயி6= த/க3சி பண காாியாE இ6=தா சீனியாாி

வய!ல

நி கா. வசதியி தா& நி .. சிதி எ&ன சாதாரணமா? ெம கா4 .
பிேள&ேலேய ேபாயி, பிேள&ேலேய வ=த ஹாஜி அஜீேசாட Pவியா3ேச;
எ/கமா எலா3 ெசாைதJ கீழ ெத6 ராஜல!மி . எதி வ3!,
கைடசியில ேமாதினாவா ேவைல பாத $காாிேயாட சசாரமா3ேச! எ/கமா4 .
கா ஒ HசாC, இவ/க தா& அ=த காைல இ இ த/க3சி கிட கா
ஒ Hச விவரைத, கைத மாதிாி ெசாலW. இைல&னா சிதி . ேகாப வ6.
ஆனா ஆயிஷா நல ெபா)W.”

“நல ெபா)W மாதிாிதா& ெதாிJ காத.”

“உ/க பிர) க)W . , நா& நல ெபா)W மாதிாிதா& ெதாிJதா. ேக யா
கா கா.”

 .மா பரவசபடா&. தைல Dைரைய ைள ேமேல ேபாவ
ேபால4, காக0 தைரைய ைள கீேழ ேபாவ ேபால4 ஒ6 விKவ,ப
க?பைன. க)க0 அவ; . த/க; . இைடேய உ0ள எைதJ பா காம
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அவைள ேநர யாக பா . அதிசய. அ க காE எ)ண/கைள கா
மன. இேபா அவேள எ)ண?ற எ)ண அ கான மாதிாியான ஏகா=த!
காதபாசா தா& அ=த ேமானைத கைலதா&.

“ஏ)டா ஆயி ேக.ல? பதிC . ஏதாவ ேபேச&?”

“உ/கைள ெபா)W&< அ/கீகாி3சேன. அ .3 ச=ேதாஷப/க&< நா&
ெசா&னா அவ/க; . ேகாவ வ6. என ெக . வ$?”

“மாதிாி ெப)W&< ெசால வ=ேத&< சமாளிேய)டா.”

ஆயிஷா உதைட க தப ேய சிாிதா0.  .மா சிாிதப ேய உதைட
க தா&. இ6வைரJ மாறி மாறி பாதகாத எைதேயா ெபாிதாE க)
பி வி, அைத உல. . த தலாE அறிவி . விHஞானி ேபால
ேபசினா&.

“இேபா நம ட4< பதி எாிJ! நம மதி பாைளயபதி எாிய ேபா4!
சாராய கைட ேபானைத பழனிேவC ஒ6 ெகளரவ பிர3சைனயா எ காம இ6 க
ேபாறதிைல. இேவ இ= KN கலவரமா மாதபடாC
ஆ3சாியபடற . இல. ஆனாC இ=த பிர3சைனைய தீ க ஒ6 வழி- ஒேர
வழி இ6 .. எ&ன வழி&< தா& ேக;/கேள&.”

“ெசாலாடா உன .தா& தைலெவ 3!ேம?”

“சாி ெவ

. &னால ெசாIடேற&. பழனிேவ மக0 அபிராமி . திவா&

கம மக& ச!தீ< ., அவ/க ஒ6வைர ஒ6வ காதIபதாேல
அவ/க; . ேபாNK காவI கயாண ெசE, இ=.. KN<
ெசாI கி திாியறவ/கள தைல.னிய ைவ க லா< நிைன3ேச&. ஆனா
அ=த காத கிளிக0 இேபா ச)ைட ேகாழிகளாக மாறிட/க. யாராவ ஒ6
இ= பயC ஒ6 KN ெபா)W காதI3சா ெசாCடா. பளி கா
கயாண ெசE இ=-KN ஒ?5ைமைய க

காபாதலா.”
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காதபாசா, அ=த இ6வைரJ ேநாடமிடா&. அவகேளா அைத
கவனி கவிைல. கவனி க ேநரமிைல. ஒ6வ மீ ஒ6வ நிைலநா ய
க)க0 பி&வா/க ம5தன. ஒ&5 . ஒ&5 இைணயாE $&னைகத உதக0
ஒ

ெகா0ள ம5தன. இதனா காதபாசாதா& மீ) ேகடா&. “எ&னடா

ெசாேற?”

“உன . விைளயாடற . ேநரமிைலயாடா?”

“நா& சீாியசாதா)டா ெசாேற&. யாராவ இ6=தா ெசாCடா. அவ/க
என . ெசா=தமாக இ6=தா Dட பரவாயிலடா. இ&ைன ேக ேபாNK
பாகாபிேல தாIக

ஊவலமா வ=டா, பல தாIகைள நா காபாதலா.”

சைமயலைற .0 இ6பதா எேலா6 நிைனத நசீமா அ/ேக கதி ெகா)ேட
ஓ வ=தா0.

“ஒ/க; .

ைளயி6 .தா? &னபி&ன ேயாசி3சி/களா? அப ேய

கயாண நடதினா KN ெப)ைண இ= கடதி கி ேபான
மாதிாிJ, இ= ெப)ைண KN கடதி கி ேபான மாதிாிJ கைத
க வி, கைடசிேல .பழி ெவபழி வ6. நா& மகாமாகா=தி
இற=தேபா நட=த கலவரைத க)ணாேலேய பாதவ0. யா6 காவ அப
ஒ6 எ)ண இ6=தா வி/க.”

“நீ ேவற ெபாியமா, காத அ)ண& விைளயா .3 ெசாறா&.”

“விைளயாதா& விைனயா....!”

“இல ஆயி, நிசமாேவ.”

ஆயிஷா4  .மா6 த/க; . அேபாேத கயாண நட=விடேபா
ஒ6வைரெயா6வ க)களா சலைடயிடாக0. ஏதாவ ேபசினா எ&ன
எ&ப மாதிாி ஒGெவா6 பைலJ ஊ6வி பாபேபா பாதாக0
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அவக0. அப  பாபைத பாத நசீமா பய= விடா0. ஆயிஷாைவ
கிடதட R கி ெகா)ேட அத அைற .0 ஓ னா0.

ஏெழேபைர ெகா)ட ஒ6 Dட உ0ேள வ=த. 6கான=த தைலயி
ஒ6 க. அ=த க
சைத க

/ ச அேயா னாேலா அல ரததாேலா ஒ6

ேபாலேவ ேதா&றிய. மீரா& கதி பட ெவ ப0ளதி ஒ6

களி$ க)ணா

மாதிாி பளிசிட. ஒ6த< . ஒ6 விர வைள=தி6=த.

இ&ெனா6த< . ேம உத சிைத=தி6=த. அவகைள பாத காத
பாசா கதினா&.

“மீரா< .

ைள கிைடயா/கிற உலகறிHச விஷய. உன .மா

6கான=த? ேட ப?றி எாியிறேபா P

. ெந6$ ேகட மாதிாி. பாப மதி

விவகாரதிேல ஊேர ெகாதி3! நி .ேபா, நீ .ைற=த பச சபளதி?. Dட
ேபா யா .? உன . ேவற நா0 கிைட கைலயா? டா ட கிட கா னியாெச

ஆகேபாகிற...”

6கான=த மீராைனவி ெகா க வி6பாதவ& ேபா நிைலைமைய
விள கினா&.

“மதி இ

. &னாேலேய நா0 .றி3ச மீ /. அப Dட எ&ன

ேபசிேன&கிேற? நா அ பைட சபளைத ெகா க ெசாற... இப 3
ெசாI  3!, இேபா அைத ேகக சமய ச=தப வரேல. இேபா நம
கடைம வ.$ கலவர வராம த கிறதா&< ெசால ேபாேன&!
அ .0ள பாவி பயக0 வ= ேபசேபான வாயிேல .திடா<க! .ல
ேதாளி .தியி6=தா ேபசியி6ேப&.”

எேலா6 சிாிதாக0. அ=த3 சிாிேபா சிாிபாக காத பாசா ஒ6 விஷய
ெசா&னா&. அவக; . அைத விள கிJ ெசா&னா&.

“ெவளியில நி கிற அல/கார ஆேடாவி?.0ள ) பிர!ர இ6 .. எ
ஒGெவா6 டா ./க. நா<  .மா6 அ=த ஆேடாவில ேபாE ட4<ல
பிர3சார ெசE வேரா.”
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“நா/க; தயாாி3!6 ேகா - ஒ/க; . தாேறா...!”

இத?.0 நசீமா ஆயிஷாைவ ேதாளி ைகேபா, அப ேய ஆதாரமாக பி 
ெகா) அ/ேக வ=தா0. ேக.பி. !=தராபா; . வி8திைய அழி வி
தைலயி ேகாஷா ேபாடா எப ேயா அப பட ேதா?ற. இ&<
ெசால ேபானா இKலாமிய ஒளைவயா பரபரபாE ேகடா0.

“ேவ)டாபா, வைப விைல . வா/காதீ/கபா. உலகேம ெகா=தளி3! நி ..
றாவளியிேல சி கின 6பா ஆயிடாதீ/கபா!”

“சி5 6$ ப.த உத4மா, இ&ஸா அலா. பதிரமாE  .
தி6$ேவா. ஏ&னா எ/க ப க அலா ம இல. `ராம6 இ6 கா.”

எேலா6 எ=தாக0. ைகயி ேமாைர ைவதி6=த ஆயிஷா  .மாைர
ம தனிபதி அைத ெகாப ைறயிைல எ&ப மாதிாி தய/கினா0.
இத?.0 எேலா6  . ெவளிேய வ=தாக0. ஆயிஷா, வாசIேல சாிபாதி
நி&றப

பி&ப கமாக மைற ைவத அ=த ேமா டளைர  .மாாி& தைல

நிமி6 ேபாெதலா அவ& க)ணி பப

&ப க ெகா) வ=தா0.

ேவ5 க)க0 பேபா அைத பி& ப கமாக ெகா) ேபானா0. எப ேயா
 .மாாி& க)களி அவ;, அவ0 ைக பி தி6=த ேமா டள6
பவிட. $ாி= ெகா)டா&. ஆேடா உ6மி ெகா) 6 . ேபாேத அவ&
உ0ேள ஓ

வ=தா&. அவ0 அவ& ைகயி த&ைக படாம இ6 க அ=த டளைர

ஒ6  காIயி ைவ க ேபானேபா, அவ& அ=த ைகேயா ேச ேமா
டளைர பி தா&. அவ0, அவ& காகளி கி!கி!தா0. “ஜா கிரைதயா
ேபா/க. நீ/க தி6பி வர வைர . உயிைர ைகயில பி 3! கி இ6ேப&”
ெவளிேய நி&றவக0 “, ” எ&5 கதினாக0.  .மா அவைள
உ?5 பா ஒ6 சிாி$3 சிாி வி ேமாைர .  ெகா)ேட ெவளிேய
ஓ

வ=தா&.

P  ெதாழிலாளக0 ைகதட,  .மா6 காதபாசா4 அ=த ஆேடாவி
ஏறி ெகா)டாக0. ஆேடா பற= ெகா) 6=த. ெதாழிலாளக; )
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பிர!ர/கேளா ேபாE விடாக0. ஆயிஷா அ=த ஆேடாைவ  .மாராக
அ<மானி ஒ6 ைகயி க)கைள ைடதப
ஒ6 கர அப

இ&ெனா6 ைகைய ஆ னா0.

ஆ ய கரைத கGவி பி த. அவள த=ைத ஹாஜி அஜீசி&

ைக. .ராைன கைர . தவாி& ைக.
-------------அதியாய 8

அ=த நகாி& வாைனயி உ0ள திேயட. அ வைர நட= வ=த $திய
படைத எவி, அ&ைற . ம ச8ண ராமாயணதி& $திய
காபிைய கா னாக0; அப J அ காைல காசிதா&. அ4 ஓசிதா&.
ப ெதா

பதினா5 . சாதி தைலவராக விள/. பழனிேவCவி&

ேவ)ேகாளி&ப , எேலா6ேம கதி, கடபாைர, க$கேளா D விடாக0.
திேயட வளாகதிேலேய மதிய சாபா. இேபா ெபா Dட. அ=த
Dடதி?. இைடயிைடேய வாE கா வர$ ேபா .)டா=த

ஏ=திய

.)டக0 மாதிாியான ெதா)டக0. ஆ/கா/ேக, பெடாளி சிபற காத,
ம கிேபான காவி ெகா க0.

ேமைட . பி&னணியாக, விேல= `ராம, அர கைன கீேழ மிதி
ஆன=த Dதா நடராஜ, ராசஸைன ஒழி . திாிI, அதைனJ
ேகாபாேவச ெதEவ பட/க0 - வாைழபழ ஊபதி சாசிேயா, மாைல
மாியாைதகேளா ைவ கப 6=தன. கா)ரா ட ராமI/க அ/கி6=த
!வாமிஜிையJ, பழனிேவைலJ ஒ6 பாைவ பா வி, ஒ6 Dைழ
.பி ேபாவி வரேவ?$ைர நிகதினா.

“நா தI இ=. அ$றதா& மனித&. இைத எேலா6 $ாி= ெகா0ள
ேவ). உ/க; ேக ெதாிJ, மதிபாைளயதி உ0ள மதி மா ைய க
ெகா) 6=தவ& நா&. விைலவாசி . ஏ?ப என . ேரைட D
ெகாபதாக Dட3 ெசா&னாக0. ஆனா எேபா பாப மதி
இ

கபடேதா அேபாேத அறியாைமயிI6= நா& விப, ஒ6 இ=வாகி

விேட&. ெசலவழித பணமான

&5 லச ,பாE ேபானா ேபாக ேபாடா

எ&5 ேவைலைய நி5தி விேட&. இப  தா& ஒGெவா6 இ=4 நட=
ெகா0ள ேவ). அேபாதா& ஒGெவா6 KNமி& மமைதJ அட/..
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இமயமைலயி க=தவ ெசE ந தவபயனாE இ/. வ=த6ளிJ0ள !வாமிஜி
ெஜE ராமான=தா உ/களிைடேய இேபா ேப!வா.”

ஜாிைக ேவ J, ப3 சைடJமாE கிழ கயாண மாபி0ைள மாதிாி
வ=தி6=தா பழனிேவ, அ=த ‘கைத களவாணிபய’ கா)ரா ட, தைலவ
எ&ற ைறயி த&ைன ேபச Dபிடாத அவ6 . வ6த=தா&. அ4
இ6வைகயி நிமதி, சாதி Dட/களி ஆபாசமான வாைதகளா ேபசி
பழகியவ. இ/ேக அப பட வாைதக0 வ= விட Dடா.

பழனிேவ, அவ6ைடய ஒேர ெசாC காக வ=தி6 . உ6) திர)ட அ=த
Dடைத பாதா. Dடதி& & வாிைசயி உ0ள ெப)களி
தனியழகாE ேதா&றிய மக0 அபிராமிைய பாதா. ெந?றியி நீளமான
ெவ0ைள ேகா. அதி உ6ைளயான ச=தன. அத?. ேம ./.ம. அ&ைன
அபிராமிேய அ/ேக திாில இலாம உகா=தி6ப ேபா&ற ேதாரைண.
மகைள ெப6மிதப பாத அவ, பலத ைகதடC . இைடேய ைம
ப க ேபான ெஜE ராமான=தாைவ பாதா.
 . வ= அ

க

&றா)க; . &$

கா! ேகட மனித& - அ4 காI விழாத .ைறயாக.

ஒ6 தடைவ இவ, “உைழ3! பிைழேய&யா” எ&5 Dட3 ெசாI6 கிறா.
அ$ற ஆைள காணவிைல. ெஜயிC . ேபானாேனா எ/ேக ேபானாேனா,
இேபா இமயமைலயி பிற= அ/ேகேய தவ ெசEத மாதிாி எ/கிேடேய
கர

விறா&. கர ேயா - $ரளிேயா அவனா ஒ6 காாிய ஆகேவ).

ச/கர!$ ேமாச ெசEவிடா&. கைட ேத/காைய எ
வழிபி0ைளயா6 . உைட கலா. தபிைல தா&. ஆனா அ5-5 ,பாE
வாடைக வர D ய கைடைய எப

`ராம ேகாவிலாக மா?றலா?

!வாமிஜியி& காகைள க தாகிவிட. கர/கைள3 ெசாறி=தாகி விட.
மைன சாKதிரப

அ/ேக `ராம இ6 க Dடா எ&5 !வாமிஜி

ெசாIயி6 கிறா. அப J ச/கர!$ அைசயவிைலயானா, ராதிாி ேயா
ராதிாியாE `ராமைர இ  ேபாவி பழிைய KIக0 மீ
ேபாவிட ேவ) யதா&. சாராய கைடைய தவிெபா யா கின பயக; .
சாியான பாட. இேபா இ/ேக D யி6 கேத, இ பட சாராய கைட . நீதி
ேகதாேன.

!வாமிஜி . Dட ைக தடவிைல, ேமைடயிI6=த ச/கர!$, அப 
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தப

இர) ைககைளJ த

Dடைத R க ேபாவேபா ேமேல

ெகா) ேபானேபா அ=த Dட அைசயவிைல. பழனிேவ ைகயா ய
ேபாதா& பய/கரமாE த ய. அவேர நி5ப 3 ெசாCமளவி?. அ
ஒ6 ைகத Dடமாகிய.

!வாமிஜி, மாைல மாியாைதகைளJ, ெபா&னாைடகைளJ க)களா
எைடேபா வா/கி ெகா) ேப3ைச வ க ேபானா. காவிேவ ,
காவி3சைட... அேத நிறதிலான கா ைகக0... அேத நிறதிலான க;
எ)ெணE தடவிவிட ேபா&ற தா ... அதி ெவ)ெணE தடவி விட ேபா&ற
ேலசான நைர  . ேபைட தனமான பாைவ. இேதா அவேர ேபச ேபாகிறா.

“ெஜEரா! எேலா6 ெசாC/க! ெஜEரா...”

!மா இ6=த Dட, பழனிேவC ைகயா ய, ஒ?ைற மனிதனாE கதிய.

“ெசயரா... ெசயெசயரா...”

சாமியா க !ளிதா. அவகளி& ழ கதி?. தி6த ெகா) வ=தா.

“அப 3 ெசாலபடா. நா& ெசாற மாதிாிேய ‘ெஜEரா’ எ&5 ெசாலW.
ெசயெசயரா< ெசால Dடா. ஏென&றா நம ெகா0ைக ஒ6 நா. ஒ6 மத.
ஒேர கலா3சார எ&ப. ஆைகயா இனிேம எ=த ப த< ெஜEரா .
பதிலாக ெசயெசயரா எ&றா, அ பாவமாக க6தப. ராமா அல, ரா.
ெசயஅல, ெஜE. ெசாC/க பா கலா. ெஜEரா...”

“ெசEரா ெசEரா”

“எ&னைத ெசEய ேபாாீ/க? நீ/க ெசாறைத பாதா நா, ராம< காக எ4
ெசEயாம அவேர தன .தாேன ஏதாவ ெசEய< எ&5 நிைனப ேபா
இ6 கிற. ெசாC/க0. ‘ெஜEரா, ெஜEரா’ ஒ/க; . ‘ெஜ’ பி
பி

கW... ேவற வழியிைல...”

காதா...
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Dடதி&  காவாசி ேப6 . ‘ெஜ’ வரவிைல. ஆனா அபிராமி . வ=த.
கPர இனிைமJ .ரI கல க ‘ெஜEரா’ எ&றா0. ஆனா அவ; . ஒ6
வ6த. !வாமிஜி, அவைள இ=த 8ேலாகதி பிறபித அ&ைன அபிராமிைய
ப?றிJ ழ/கியி6 க ேவ). ஆனாC ஒ6 சமாதான `ராம& யா?
அ&ைன அபிராமியி& சேகாதர&தாேன? தாEமாம& ேபைர3 ெசா&னா
தபிைலேய...

!வாமிஜி, ஒ6 ைகைய R கி விரகைள 7 யா கி, அேவ ஒ6 .
.)டா=த ேபா ேதா&ற ேபசினா.

“இ= கேள! இ= கேள! நீ/க0 எலா இ= களா... இ= கேள...! இ=
எ&பவ& யா? எவெனா6வ&, இ= ஆலய இ6 .மிடதி இ6 .
மதிைய தகபாேனா, எவெனா6வ& வணாKரம தமைத
கைடபி பாேனா, எவெனா6வ& இ=த நா ேல இ6 . ‘பாகிKதானியகைள’
த

ேகபாேனா, எவெனா6வ& காவி ெகா ைய கர ஏ=தி பி பாேனா

அவேன இ=; அவ0தா& இ=.”

!வாமிஜி ேபசி ெகா)ேட ேபானா. KI பைடெய$, ஒளர/கசீபி&
அழிய.

&5 ெபா)டா , இKலாமிய3 சட, தலா ேபா&ற பலேவ5

‘விஷ’ய/கைள விள கி ெகா) ேபானா. Dட R/க ேபான. அத?.0
ெவளிேய ஒ6 உரத .ர. மணிய ப மாதிாியான ைம வழியான .ர.
பாதிேப வி=த  ெவளிேய ஓ வ= நி&றேபா. அ=த ஆேடாேவ தன
உ3சி தைல

ல, உர கவ ேபா ேதா&றிய.

“ெபாிேயாகேள தாEமாகேள ஒளியி& ேவக அதாவ, ஒளி ஒ6 இடதிI6=
இ&ெனா6 இடதி?.3 ெசC ேவக ஒ6 லச எ)பதாயிர ைம, நம
ாியனிI6= அ=த ஒளி 8மி . வ6வத?. நா&. நிமிட ஆகிற. இப  பல
நசதிர/களிI6= ஒளி வ6வத?. ேகா

கண கான ஆ)க0 Dட

ஆகி&றன எ&றா, இ=த பிரபHச எGவள4 பர= விாி= உ0ள எ&பைத

81

$ாி= ெகா0ளலா. இ=த 8மி, பிரபHச கடI ஒ6 ளிதா&. ேகா
ேகா

ேகா ேய

ாிய&க0 பிரபHசதி உ0ளன. இய?ைகயி ஒGெவா&5ேம ஒ6

அ?$த, காைலயி 8 . மலக0, மாைலயி 8 கா; மாைலயி 8 .
மலக0 காைலயி க) திற கா. வ)க; அப ேய. பாிணாம ேபா யி&
ப .வேம இ=த 8 க0. இ=த வ)க0; இப பட இ=த அ?$த கிரகதி
விHஞான Jக ேவகேவகமாE ெவளிப ெகா) 6 .ேபா, ஒேர மத,
ஒேர ெமாழி, ஒேர கலா3சார எ&5 ெசாவ பாசிச, அதாவ ெகா/ேகா&ைம.
இப 3 ெசாகிறவக0 ஆதிதிரா விடகைள த0ளி ைவத ஏ&? இபவாவ
ஆதி திராவிட   ெப) ெகா க, வா/க ெசEவாகளா? இைல வய
ெவ

. ேபா. உ/க;ைடய DIைய D  த6வாகளா? ஆைகயா

ெபாிேயாகேள! ஒேர கலா3சார எ&ப, க)ணா Dட விதியாச க) பி

க

 யாத கைதயாக இ6 க ேவ) எ&5 ெசாவ மாதிாி, அடாவ தனமான Dட. ஆனா இ=தியகளாகிய நா கைதக0 இைல. பேவ5
நிறதிலான .திைரக0. ச)ைட .திைரக0 அல. இ=த நாைட &ேனா கி
எ3 ெசC சவாாி .திைரக0. பிறதியா நிலதி க ய ைட Dட
இ

க  யாத இ=த காலதி பழைமயான ஒ6 மதிைய, இ ப...”

ெவளிேய நி&ற Dட அப ேய நி&ற. சில ைக தட Dட ேபானாக0.
அத?.0 பழனிேவ, ச/கர!$ வைகயறா கேளா வ= ஆேடாைவ
ைறதா. Dட நிதானிதைத பாத  .மா6 காதபாசா4,
ஆேடாவிI6= இற/கி ெவளிேய வ=தாக0.  .மா ைக ைம கி ேபச
ேபச, காதபாசா தைலைய ஆ னா&. பழனிேவலா தா/க  யவிைல.

“நா ப0;பைறகைள கடW< ெசாறா&. நம ெபா)Wகைள
ப0;பைறக; . ெகா கW< ெசாறா&. இ&<மாடா பா கி
நி கிறிக? இ காடா D

வ=ேத&?... நைம வ$ . அைழ கிற மாதிாி,

ஆேடாைவ அ<பி இ=மத விேராத பிர3சார ெசEJற மதிபாைளய
ம) யிட<”

அ=த Dட, உடைப ெநளிதேபா .)டா=த

சீ6ைட காரக0, அ=த

ஆேடாைவ பா ஓ னாக0. அப J, காத6  .மா6 த/க0
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பா . இய/கியேபா,

ைரவரா ெபா5 க  யவிைல. ஆேடாவி

இ6= கீேழ இற/கி, அவக0 இர) ேபைரJ ஆேடா4 .0 R கிேபா
வ) ைய எதா. ஆேடா அ=த ட4னி& பிரதான சாைல வழியாக ஓ , பி&ன
அதிI6= கிைளவிட .பி3சாைலயி தாவி மதி பாைளயைத ேநா கி
ஓ

ெகா) 6=த. பி&னா .)டா=த  ெதா)டக;, Dட க?கைள

எ எ ஆேடாவி& ேம எறி= எறி= ஓ ய. ஆேடாவி&
ஒIெப6 கி . சில வி$)க0. பல க?க0 ஆேடாவி& பி& திைரைய கிழி
உ0ேள பாE=தன. உ0ேள எ&ன ெசEதனேவா ஏ ெசEதனேவா? ஆனாC
ஆேடா அவக; . ‘க காE’ ெகாதப ேய ஓ ய.

அ=த Dட ஆJத பாணிேயா ஒ6 .றிபிட இடதி நி&ற. மதி
பாைளய க)W . ெதாி=த இட. பழனிேவ இேபா !வாமிஜிேயா,
ச/கர!$ேவா, ராமI/கேதா அ/ேக வ=தா. மதிபாைளயதி?.3 சிறி
ெதாைலவி உ0ள ஏாியிI6= த)ணீ ெகா) ேபா. .ழாEகைள
பாதா. ேமேல பற=த மி&சார கப/கைளJ, ெடIேபா& கபிகைளJ
ேநாட விடா. ஆேவசமாக கதினா.

“இ/ேக நிC/க, இப ேய நிC/க... எ=த சாE$ைவJ உ0ேளJ
விடபடா. ெவளிேயJ விடபடா. அவ/க இ=த வழியா வ=தா& ஆகW.
அ=த ப க ஏாி. இ=த ப க .ள. பி&ப க மைல. ெபா= .0ள இ6 கிற
ெப63சாளி

ட ேபாடா ெவளியில வராமலா இ6 .? எ&னடா

பா கி இ6 கீ/க? அ=த த)ணி .ழாைய உைடJ/க, சாE$ பயCவ
கா<வ&< பா கிேற&. ச/கர!$ நீ/க ெதா)டகைள

எப

த)ணி .

D

கி ஏாி ப க ேபா/க. மதைக அைடJ/க. ெடIேபா& ஒயைர

ெவ/க... ேடE... ேடE... அ மி&சார கபிடா... ெதாடாேத... அ ....
அ$றமா ஒ6 வழி ெசEயலா.”

.)டா=த  ெதா)டக0 ெசால ெபா5 கவிைல. நா&ைக=
ேபகளிடமி6= - அவக0 காரண $ாியாமேல ைவதி6=த கடபாைர
கபிகைள பறிதாக0. ஐ= கிேலா மீட ெதாைலவி ஆ?ைற வழி மறி
க ய ஏாியிI6= த)ணீ !ம= பாதி ம)ணி $ைதப, மீதி ெவளிேய
ெதாி= ெந6$ ேகாழியாE ெவளிபட நா&. சிெம) .ழாEக0 ப க
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ேபாE கPரமாE நி&றாக0. பிற. த/கள ‘கர ேசைவ .’ `ராமைன
ைண கைழ க க)கைள

 தியானிதாக0. அ=த க)க0 மீ)

திற=த ெநHசா)கிைடயாE கிட=த .ழாEக0 ேம இ6$ கபிக0
ேமாதின. அ=த .ழாEகளி ஒ6 ப.தி வா$ இ6பா வ

கபடதா ,

.த ேபான கபிக0 தி6பி தா கபேபா அ=த .ழாEகளிI6=
நவின. ஆனாC அ=த .ழாEகளி ெவ0ைள ெவ0ைளயான காய/க0
ஏ?படன. பழனிேவ Dடைத ஏவிவிடா. அதைன ேப6 .ழாE ப க
ஓ னாக0. அவ?ைற உைடபதி உ0ள உைழபி& க7டைத $ாி=
ெகா)ட ப த சில இர)

&5 காவி ெகா கைள சாைல ப க ந

ெகா) இ6=தாக0.

அைர மணி ேநரதி?.0, அ=த .ழாEக0 .?5யி6 .ைலJயி6மாE  தன.
அவ?றிI6= ஓ ய த)ணீ தI க)ணிராJ, பிற. ெச=நீராJ
ெவளிபட. ஆ/கா/ேக சி&ன பி0ைளக0 க

விைளயாற மாதிாியான

சி&ன3 சி&ன .ள/க0! .ழாEகைள உைட கைள ேபானவக0 அ=த
த)ணீைரேய தாகதி?. . தாக0. அ  ேபாட மா & ரதைத $I
.

.ேம அப . சில ைகயலபி ெகா)டாக0. இத?.0 ெடIேபா&

கபிக0 தைலகீழாE ெதா/கின. ச/கர!$ பழனிேவIட ஒ6 ச=ேதக
ேகடா.

“இ&< அைர கிேலா மீட வைர . .ழாE ேபா.ேத, அதில இ6 கிற த)ணி
அவனவ< . ஒ6 நாைள . ேபாேம இப

வி ெகா கலாமா?”

“நீ எ=த காலதிேலயாவ விவசாய பாதி6=தா ெதாிJ... இ=த ப க
ப0ள. அ=த ப க ேம, அேதா பா6/க. த)ணீ தபதப&< தைரயில
விகிறைத...”

ச/கர!$, தி6திேயா தைலயா ய ேபா, பழனிேவ Dடதி?.
ஆைணயிடா:

“ேராைட மறி3! கி நிC/கபா. இப
இ6$ ேவI மாதிாி நி கW...”

மனித3 ச/கிI மாதிாி இல,
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இத?.0 .)டா=த  ெதா)டக0 Dடைத பிE பிE
வாிைசயா கினாக0. ெத&கமாE ஐப ேப6, வடகமாE ஐப ேப6
நி5தபடாக0. ம?றவக0 அ/. இ/. சிதறி நி&றாக0. மதிபாைளய
ைனயி, ஒ6 Dட திர) நி?ப ெதாி=த.

சிறி ேநரதி, மதிபாைளயதி இ6= ஒ6 கா வ=த. .)டா=த 
ெதா)டக0 அைத ேபாகவிடாம சாைல மறிய ெசEதேபா, உ0ேள அ=த
காைரேய ெநா5 கிவி ெவளிேய வரேபாவ ேபா ஒ6 கபிணி ெப)
அைலேமாதினா0. அவ0 அமா க)ணீ6 கபைலJமாE காைர3
=தவகளிட ம&றா னா0.

“ஆபைள/க வ=தா வ$&< எ$6ஷைனJ, ம6மகைனJ அ/ேகேய
வி நா& ம இவைள D

கி வாேர&. தய4 ெசE க6ைண

கா/க. அ)ேண நீ/கதா& பழனிேவC-ஒ/கைள திவா&கம  ேல
பலதடைவ பாதி6 கிேற&... எ/கைள... அவ6 எப4ேம ேச க மாடா6.
நீ/க; ேச கா

எப ? நா& க)W . க)ணாE வளத

ெபா)W)ேண... ஆKபதிாி . ெகா) ேபாகா

வாJ வயி5மாE

ெசேபாவா)ேன... க6ைண கா/க)ேண.. அலா உ/க; .
அ6;வா)ேண...! வழிவி/க)ேண...!”

பழனிேவC ேவ5ப கமாக நட=தேபா, ஒ6 .)டா=த

அத ய.

“அலா உ/க; . ம அ6ளினா ேபா. எ/க; . ராம இ6 கா,
ஒ/க; . வழிவிட எ/க; . ைபதியமா? தல ஆKபதிாி . ,ேபாவி/க.
அ$ற கெலடகிேட ேபாவி/க. ேபாNK இ/க வ6, பகளதிேல ஒபாாி
Dடாமா. தி6பி ேபா! தி6பி பா காேம ேபா!” இ&ெனா6 சீ6ைட
.5 . ேக0வி ேபாட.

“இப Dட இ=த ெபா)W வயி .0ேள பHைச அைட3சி கி
ந

கமாடா&< எ&ன நி3சய?”
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அமா காாி, மீ) மீ) ெகHசினா0. அத?.0, உ0ேள கிட=த ெப),
ச&ன ச&னமாE .ர இழ= ெகா) 6=தா0. இ&ெனா6 .)டா=த
அத ய.

“ஏ)டா நீ

ைரவரா இல... எ6மமாடா காைர எ கி ேபாறியா... இைல...

அைத காயலா/கைட ஆKபதிாி . அ<பவா...

இேபா, தாE காாியி& க ெவ;த. க)க0, சிறி ேநர

ன. அவ0

திற=தேபா, எதிேர ேதா&றிய அாிவா0கைளJ, உ0;5$கைள ேதா)
எ க D ய ாி கதிகைளJ, ெதாடாேல ரத .

. ேவ

க$கைளJ, இ பி  கG4 ைச கி0 ெசயி&கைளJ க)டன.
இத?.0 இர)

&5 ேப அ=த காைர அ/. இ/. 7 களா

.தினாக0. ஆனாC அ/ேக நி&ற சாதா Dடதிட ப3சாதாப
ேமேலா/கிய. ஆனாC பழனிேவ பாத பாைவயி கபட. ெவளிேய
ேகாபபவ ேபா பாவலா ெசE ெகா), உ0; .0 அ ெகா)
நி&ற. பிண ேபா கிட=த மகைள பாதப ேய தாE காாி கா6 .0
ஏறினா0. கா பி&ப கமாE நக=, அ$ற ெத&ப கமாE தி6ப ஓ ய.
Dடதி?., பி& க)ணா

.வி.காசி ேபால ெதாி=த. அ=த கபிணி

ெப) ைககைள மீ) மீ) ேமேல R .கிறா. தாE காாி அவ?ைற
இ பி

கிறா Dட, பழனிேவCைவ .?றசா ேதாரைணயி

பாதேபா, அவ ஆைணயிடா. “எGவள4 நாளானாC சாி... இ/ேகேய
நி?கW... இப ேய நி?கW... ஆ5மணி ேநரதி?. பிற. ைச ல நி?கற4/க
இ/க வரW. நீ/க அ/க ேபாகW, மதி பாைளயதிI6= இ=த ப க ஒ6
கா கா .6விDட பற க Dடா. நீ/க எ&னெனலா சாபி/கேளா
அெதலா உ/கைள ேத

இ/க வ6. உைறJ பா ெக தானா வ6.

இ=த3 சமயதி மதி பாைளயதி ைனயி Dட அதிகமான ேபா
ேதா&றிய. ஆகாயைத ேநா கி ைககைள வைளத க)ணிபட.
இ/கி6= பல அவகைள ேநா கி ஓடேபானாக0. சில அவகைள த/க0
ப க வ6ப

சவா விடாக0. ‘ெசEரா ெசEரா’ எ&ற ழ க/க0!

அேபா பா ஒ6 KDட சத...
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அ=த பிரதான சாைலயிI6= ச!தீ& KDடாி வ= ெகா) 6=தா&.
அவ< . விபர ெதாியா. பழனிேவC . ஆதிர. அதனா அவ< .
காதி6 க ேவ)ெம&ற நட$ $ாியாம, $திமடாக கதினா:

“அேதா வரா& பா6 திவா& கமேவாட பய... காேலஜி இ= ெப)க0
கிட வ$ ப)ற பய... ெச6 கி மகைன ஒேர ேபாடா ேபா/கடா! ஒ/கடா!
பி /கடா!”

அ=த Dடதி ஒ6 ப.தி ஆJத பாணியாE ச!தீைன பா ஓ ய. சிறி
ேநர KDடைர நி5திவி பிரமி நி&ற ச!தீ&, அ=த KDடைர
தி6ப பாதா&. அத?.0 எலா  = வி எ&பைத உண=தவ& ேபா
அ=த KDடாிடமி6= விப தைலெதறி க ஓ னா&. Dடேமா ‘ெசEரா’
‘ெசEரா’ எ&5 கதியப

அவைன ெதாட= ரதிய.

-------------அதியாய 9

அ=த  & அக $ற ேபா, மாாியப& ஒ/கி கிட=தா&.

அ=த  & பி& ப.தியி ப&றி .  மாதிாியான ஒ6 ெபா= அைற. ெவளி
அைட$ இலாத. த 3 சாமா&கைள ேபா ைவபத?காக
அைம கபட அ=த ‘ெபா=தி’ அவ& அேத வைக ெபா60 மாதிாிேய
கிட=தா&. தைலைய நிமிதினா அ த எ&பதா, அச காயலா&கைட
ேகாணி மாதிாிேய !6) கிட=தா&. இர) நாக; . &$ இேதா அ=த அமீ
 ?.0 ெத&ைன மரதி ஏறிJ, க6வா களிைய3 சாபி நடமா
ெகா) 6=தவ& தா&. ஆனா இேபா ேவ5வழியிைல. அ=த  ?.0
அGவேபா ஆக0 நடமா

ெகா) 6 கிறாக0. இேபா நட .

?5ைகயி இவைன ப?றி எ&ன ெசா&னாC எபடா எ&பதா, அ=த
 னாி& வி6பதி?. விேராதமாகேவ அ/ேக ப&றியிC ேகவலமாE, உ0ேள
வ6கிறவகைள ேவைட நாEகளாE அ<மானி ெகா) ஒ6 விேநாத
பிராணியாக கிட க ேவ) யதாயி?5. அ&5 சாராய பயக; .. ஜகா
பைட . இைடேய மா

ெகா)ட அவ& எப  தபிேனா எ&பைத

இ&< Dட3 சாியாக $ாி= ெகா0ள  யவிைல. அ=த3 சாைலயி ஓ யவ&
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ப கதி உ0ள க6ேவல மர கா  .தி, ைகயிC காIC க0
ரதனமாக உேபாக எப ேயா அமீாி&  பி& ப க வ= விடா&.
அவ& அப

வ6வா& அல வரேவ) எ&5 எதிபாத ேபா பாதிமா

பி& கதைவ திற= ைவதி6=தா0. அவ& அ=த வாசC . மதியி நி&5
ெகா) .றி .றி அதேபா, அவ0 &வாச ப க ஓ

கதைவ3 சாத

ேபானா0. அேபா, அ=த -.றிபாக அவ; அ=த3 ழI த&ைன
ஏ?5 ெகா0ள ம5பதாக அ<மானி, அவ& அ=த  & ெகாைல$ற
ேவIைய தா)ட ேபான ேபா, பாதிமா ஓ வ= அவ& ைககைள
பலவ=தமாக பி , பிடாியி ைகேபா  ?.0 இ3 ெச&றா0. அ=த
இ6வ6 . அேபாேதா அல இேபாேதா இப

ஒ6வைர ஒ6வ ெதாட

ப?றிய ஒ6 பிர ைஞ Dட ஏ?படவிைல.

கால 3சத, வைளய சத ெகா)ட கலைவ3 சத ேக மாாியப&
க) திற=தா&. ஜாிைக காகிததி ெவ0ைள ேகாக0 ேபாட ேபா&ற
ேசைல க யி6=த பாதிமா தைல

- அ=த தைலைய யாேரா ஆணி ைவ

அ த ேபா, அ/.மி/.மாE3சிதறி கிட க, எதிேர நி&றா0. அவைன
பா க பா க அவ; ., அவைள பா க அவ< . எ&னேவா
ேபாI6=த. ெவளிேய 6 மாாியபனி& க)க0 இேபா .ைகக0
ேபாலாகிவிடன. வாேயா ேபா யி பாதிமாவி& க)க0 த/கள எ3சிைல
உமி=தன. ஒ6த< . மரணதிI6= தபி க ேவ)ேம எ&ற தாக;
ஒ6தி . அவைன, அதிI6= கா க ேவ)ேம எ&ற ேவக, இ=த
தாகேதா, ேவகேதா ஒ6தைர ஒ6த பாதேபா, பாதிமா அவ< .
விபர ெசா&னா0. ஆகாயைத நில4 ேபா கா ய Dைரேமைட
பாதப ேய, மகாபாரத ேபாைர தி6தரா7 ர< . சHசய& ெசா&னானாேம
அப 3 ெசா&னா0.

“=தா நா;, ேந?5 ெகாHச ெகாHச த)ணி வ=த. இ&னி . $ரவா
ஒ6 ெசா த)ணிDட வரைல. &னாேல வ=த ெவ0ளதிேல அ/க/க
கிண5க; மண ேமடாயி?5. இேபா தா& 6 எ க ேபானா/க. அ
 J&னாேல இப பட நிைலைம. ஊஜனேம ெத64 . வ=தி3சி.
ப$கைள அ 3சி அ 3சி அேதாட பி /க தா& கழ)3சி, ட4னிI6=
வரேவ) ய காEகறிJ வரைல. அாிசி ம)

ஆ5க அைத இ
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ஓ டா. யா6 . எ&ன ப)ற&ேன ஒ)W $ாியேல. ஒGெவா6த க
ைபதிய பி 3ச மாதிாிேய க)ண3 !6 .. வாய ேகாW. ேசா5
இலாம இ6 கலா, ணிDட இலாம இ6 கலா. ஆனா த)ணி இலாம
எப

இ6 க?”

அவனிட ஆ5த ேகப ேபால4, அவைன ஆ?5பவ ேபால4
பாதிமா பாதா0. அவ& எைதJ உ0வா/. நிைலயி இலாத ேபா, ஒ6
ைகைய அபா கி அதி தைலைய ேபாவத?காக கீேழ .னி=தா&. பிற.
மீ) எ= ெவளிேய நட . அவல/கைள காண வி6பிய ேபா அ=த
அைற .ைகயி இ6= தவழ ேபானா&. பாதிமா, அத& வாசைல, ைகைய
.5 காக ேபா அைத கதவிலாத தாபாளா கியேபா, அவ& ேமாவாE
அ=த ைகயி உரசிய. அவ& பி&வா/கியப ேய, பசிபட $Iேபா
வாைதகைள பாயவிடா&.

“எ&ைன வி பாதிமா, எ&ைனJ, இ=த ஊைரJ இ=த நிைல . ெகா)
வ=த ட4& பயCவ எதைன ேபைர ெவட  Jேமா அதைன ேபைரJ
ெவ  ெஜயிC . ேபாேற&. அ . &னாேல எ/கபா... அமாைவJ,
தபி, த/க3சிையJ பா கW< ஒ6 ஆைச. இ=ேநர எப   3சி கி
இ6 கா/கேளா? எ&ைன காேணாேம&< அபா4 . உயிேர ேபாயி6 ..”

மாாியப& ஆேவசமாக ெவளிப, த கேபான பாதிமாைவJ ஒ6 த0;
த0ளிவி, பி&$ற கதவி 6பி த தாபாைள இ ெகா) 6=தா&.
அ வில.ேமா இைலேயா கத4 உைடபடேபாவ ேபா , "கீ3" ேபாட.
பாதிமாவா ெபா5 க  யவிைல. எ&ன ெசEகிேறா எ&5 $ாியவிைல.
ஏேதா ஒ6 அ!ர ேவகதி, அவ& கைத3 !?றி இட ைகைய வைளயமா கி
அவைன பி&ப கமாக இதா0. அவ& ேலசாE நிைல.ைல= தமாறி
கதைவ விடேபா, பாதிமா செட&5 பாE= அ=த கதவி&ேம த&
உடைப3 சாதி ெகா)டா0. பிற. த&ைன நிைலபதி ெகா) அவைன
ேநா கி “உ0ேள ேபா4. உ0ேள ேபா4” எ&றா0. அவ&, ஒ6 ச கKகாாி .
கபட மி6க ேபாலேவ பி& ப கமாE நட= நட=, ஏேதா ஒ6
அ<மானேதா அ=த .ைக அைறயி& விளிபி?. வ=தைத $ாி= கீேழ
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.னி= அ=த .ைக .0 பி&ப கமாக தவ=தா&. பாதிமா, கதவி இ6=
விப, அத& எதி$ற3 !வாி சாE=தப ேய நி&றா0. இேபா அவ< .
அவளிடமி6=ேத ஒ6 பாகாவ ேதைவபடைத $ாி= ெகா)டா0. ெவளிேய
ேபாE ெப?ேறாாிட ெசால ேவ)ெம&றா, அத?.0 இவ& ஓ விடலா.
எ&ன ெசEவ எ&5 $ாியாமC, பிற. எ4 ெசEய ேவ) யதிைல எ&5
$ாி= அவ0, அவைன பாதப ேய !வாி தைலைய அ/.மி/.மாE
$ர னா0. ெவளிேய ஏ?பட சத/க0 அவக0 காகளி ஈயைத காE3சி
ஊ?றிய ேபாலேவ வI ெகாதன.

“த)ணி... த)ணி” எ&5 .ழ=ைதகளி& அவல3சத. “பசி கி... பசி கி” எ&ற
பாிதாப3 சத. &ெபலா பசி அறியாம இ6=த பண கார .ழ=ைதக0,
இேபா அத&தா க $ாியாம “வயி5 வI கி... வயி5 வI கி...” எ&5
$ல$ ஓல3சத/க0. “ெபா5/க... ெபா5/க...” எ&ற இயலாைம3 சத/க0.
“அலா அலா!! எ/க0 ரேப” எ&ற பாிதாப3 சத/க0. இவ?ைற எலா மீறி
ஒ6 ஒபாாி3 சத. “எ& ெப)ைண ெகாலாம ெகா&<டா/கேள! வாJ
வயி5மாE இ6=த மகைள ஆKபதிாி . ேபாகவிடாம த மயான .
அ<பிடா/கேள!” எ&ற அலற. உடேன ஒ6 தியவாி& ைம3சத.
இரா கால நாிேபால ஊைள3 சத... “ேவWமி&னா இ/க வ= ெகா&<
ேபா/கடா. இப

உயிேராட சிரவைத ெசEயாதீ/கடா!” எ&ற ஒ6 ெப)ணி&

ஒபாாி3 சத.

அதைன சத/க; மாாியபனிட ஒ6 ஆேவசைத எபிய. ஓ/கி
.ரIடப ேய அவ& மீ) ெவளிபட ேபானேபா, பாதிமா அ=த .ைக .
ரத, சைதJமான திைர3சீைல ேபா, சாE= ெகா)டா0. அவ& க,
கி உர!வ ேபால இ6=த. உடேன இவ0 ைக ெவளிப கமாக
வைள ெகா)டா0. பி&ப கமாE வாயி6பேபால, அவ< . பிடாி வழியாக
$திமதி ெசா&னா0.

“தல இ/க இ6= ேபாகW எ&கிற எ)ணைத வி! யா6 க)WலJ
படாம தபி க  யா! நி&னா கதியா .வா/க! ஓனா கலால
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அ பா/க! எ/க ஆக; . ஒம ேமேல அGவள4 பைக! அதனாேல இப
நீ6தபி கW எ&கிற எ)ணைத விடW...”

“ஐேயா பாதிமா! இ/ேக இ6= தபி3! நா& உயிேராட இ6 கW<
ஆைசபடற மாதிாி ேப!றிேய! அப பட எ)ணேம என . இல. அ=த
ஊைரேய இப

ைககா ெவ ன மாதிாி ெவ  ேபாட பயக0ல ைக .

அகபடறவன ஒேர ெவடா ெவடW&<தா& நா& ெவளியில ேபாக
நிைன ேக&. எ&ன வி பாதிமா!”

பாதிமா ேயாசிதா0. அவைன காப= ெசE ெகா) அப ேய இ6 க4
 யா. அவைன எப

ட கி ேபாடேவ) எ&ப, அத?கான

வாைதக; அவ; . ெதாிJ. ஆனாC எப 3 ெசால  J? “நீ6 இ=த
ைடவி ஒறத யாராவ பாடா எ/க .பைத ப?றி எ&ன
நிைனபா/க? எ& மான, மாியாைதJ ஒம மாதிாிேய ஓடாதா” &< ெசா&னா
அவ& அப ேய ட/கி கிடபா&. ஆனா அப 3 ெசாவ அவைனJ,
த/கைளJ ெகா3ைசபவதாE ஆகிவிேம எ&5 ேயாசிதா0.
அைட கலமாக வ=தி6பவனிட .ப மானைத ெதாட$ பவைதவிட
அவைன ெகா&ேற ேபாவிடலா எ&கிற சி=தைன.

ெவளிேய சத வCத. பய/கரமாக வCத.

பாதிமா அவ& ப கமாE தி6பி ேகடா0.

“எலா ேசாடாைவJ தாகல தவி3ச ஜன/க; . அதா ெகாடா.
ஒம காக ஒ)ேண ஒ)W எ வ3சி6 ேக&... .

கியளா?”

மாாியப& தவ ேபசினா&. தானாE வ=த தவ.

“ேசாடா இ6 . எ&கிற எ)ணதிேல தாக Dட ேலசா ெதாிJ - அ தீ=
ேபாயிடதா ெதாிHசா எலா தாக ஒ)ணா வ6.”
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பாதிமா, ேலசாக $&5வ 8தா0.  .0 ேபாE அலமாாிைய .ைட=
ஒ6 ேகாI3 ேசாடாைவ ெகா) வ=தா0. அத& வாயி, ெப6விரைல ெசா6கி
அைத இட ைகயா .தினா0. ேகாI அைசயவிைல. பிற. அவனிட
நீ னா0. அவ& ெப6விரைல அ=த3 ேசாடாவி& வாE .0 வி ஒேர ஒ6
அ அதினா&. அ=த ேகாI உைடய ேபாவ ேபா கீேழ ேபான.
அவ0 அவைன ஆ3சாியமாE பாதா0. “எபா! இ6$ விரC...”

மாாியப& அ=த3 ேசாடாைவ எ அவளிட நீ னா&. அவ0, அவனிட
நீ னா0. இ6வ6 . இைடேய சி கிய அ=த ேசாடா நீ சி=த ேபான. பிற.
மாாியப& ஒ6 ேயாசைன ெசா&னா&.

“ஆ; . பாதி பாதியா .

கிற . சமதி3சா நா& ேசாடா .

ேக&.”

“அப தல நீ6 . J”

“இல நீ தல . !”

“நீ6 தா&.”

“எ3சி3 ேசாடாைவ . க என . எ&னேமா மாதிாி இ6 ..”

“அப சா . J.”

“இல. அ)ணா= .

ேக&. அபவாவ மீதிைய . பியா?”

பாதிமா பபடாமC தைலயா ய ேபா, ெவளிேய ஒ6 சி&ன
.ழ=ைதயி& ெபாிய சத த)ணி த)ணி எ&5 சத சதிர/கைளJ ேதவ
ேபா&ற சத “!மா இ6.!மா இ6” எ&5 ஒ6 தாE அத ய அ=த .ழ=ைத
.ர இழ= ேபாகிற. மாாியப& அத?கான காரணைத ]கி3 ெசா&னா&.
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“அ=த அமா .ழ=ைதைய அ 3சி6 .! அ . பய= பாவ !மா இ6 .ேதா
எ&னேமா? ஒ6 ேவைள கதி கதி நா . வற) ேபா3ேசா எ&னேமா?”

மாாியப& அ=த ேசாடா பா ைல அவ0 ைகயி திணிதா&. அவைள
ேபா.ப

ைக த0ளினா&. அவ0 $ாி= ெகா)டவ0 ேபால அ=த

ேசாடாைவ எ ெகா)டேபா, அ=த .ழ=ைதயி& ஓல3 சத மீ)
ஒIத. ைகயி பி த ேசாடாைவ தைரயி ஊ&றி அ=த ஆதாரதிேலேய
எ=தா0. & கதைவJ திற= விடா0. அ/ேக ஒ/கியப ேய
நி&றவகைள பாதா0. அ=த .ழ=ைத அ=த ேசாடாைவ ஒ6
பய/கரவாதிேபா பி/க ேபான. அவ0 அ=த .ழ=ைதயி& வாயி அைத
ைவதா0. திVெர&5 ஒ&5 உைறத. மாாி கதைவ திற=தி ஓ யி6பாேரா?
---------அதியாய 10

அபிராமி . அ=த காேர நடமா சிைற DடமாE ேதா&றிய. சாைல வ
வியாபித தைரபட. மாதிாியான கா- அதி ெவளிேய தைல காவ
கிட க. எ&ன நட கிற எ&பைத Dட பா க  யாத க6ப3ைச
க)ணா

ஜ&ன அைட$ க0. பினனி6 ைகயி ெவேவ இ6 ைகயி&

ெந6ட !க அறியாம, அவ0 .ைம= கிட=தா0. &ப க பா க  யாதப
ைரவாி& . அவ6 . அ6ேக இர) .க; வழிைய அைடதன.
இதனா ேவ5வழியிலாம அவ0 தைல . பி&னா ைககைள ேபா
பி&னி6 ைகயி சாE=தா0.  .0ேளேய பி பி  கிட=தா0.   ,
நாைல= ேப, ச!தீைன அபாவி& ஆக0 ரதியதாக கா வாJமாக
ேபசி ெகா) 6=தாக0. அவ; . மன ேககவிைல. எ&ன ஆனாேரா?
எப

ஆனாேரா? அவைன பா க ேவ) ேபா இ6=த. “அவைன

விவி/க0. நீ/க0 ெசா&னப ெயலா ேககிேற&” எ&5 த=ைதயிட
ெசால Dட ேபானா0. ய&5 பா  யவிைல. அவ0 ேகாவிC .
ேபானா ‘சா_’ ஆகிவிவா0 எ&பைத $ாி=த பழனிேவCதா& அவைள இ=த
காாி அ<பிைவதா. Dடேவ இர) அ யாகைளJ காவC ேகா அல
க)காணி கேவா அ<பியி6=தா. கா இேபா ட4< . ெவளிேய உ0ள
ேதாிேமைட பா பாE=த. கீேழ மதிJ, ேமேல 6க& ேகாவிC உ0ள
பாைறேம.
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கbாியி

&5 நாக; . &$ நட=த ரகைளைய அவ0 நிைன

பாதா0. இ&< ப பதிைன= ேப &னிைலயி “ஷ அ” எ&5
அ

காத .ைறயாக கதிய ச!தீனி& ‘இKலாமிய ஆணாதி கைத’அவளா

மற க  யவிைல. ஒ6ேவைள அ&5 மாைல கbாி  =த அவ0 கbாி
ேக . ெவளிேய, ‘அ=த இடதி’ அதாவ பK நிைலயதி?., கbாி
வாசC . இைடேய வழ கேபா நி&ற ேபா, அ=த ச!தீ< சாைலயி&
ேவIயான ெவ0ைள மண பாைதயி- வழ கமான இடதி- KDடைர
நி5தியி 6=தா, Dடேவ ‘ஏறி ேகா’ எ&5 எ&ைற . ெசால
ேதைவயிலாதைத அ&5 ெசாI யி6=தா, அவ0 ஏறியி6 கலா. அல
KDடாி& இட ப க மகாேடா ஒ

கிட=த நி க கா பி ைய அவ&

நிமிதியி6=தா Dட ேபா. .ைற=தபச அவைள பா தைலைய ஒ6
ெவ ெவடாம ேலசாக3 சிாிதி6=தா Dட ேபா. ஏேனா, ஒ6வித மதவாத
எதி$ரசி இ6வாிட ஏ?பட. அவ& ‘அலா, அலா, அவைள ஏ?5வ
ஏ?றாத உ& இ7ட இ&ஷாஅலா’ எ&5 பிராதிதா&. இவ;
அப ேய அபிராமிைய பிராதிதா0. இப

இவகளி& காத, அலா-அபிராமி

Jதமாக மாறியேபா, ெசாI ைவதா?ேபா பழனிேவCேவ இேத பட. காாி
அ/ேக வ=தா. காைர நி5தி வி பி&னி6 ைக கதைவ திற= மகைள
கனிேவா Dபிடா. அவ; . அைக வ=த. ‘பா6/கபா இவைர!
ஏெற Dட பா க மாேட/கா’ எ&5 Dட த=ைதயி& ேதாளி $ர)
ைறயிடேவ) எ&ப ேபால4 இ6=த. ஆனா அ=த த=ைதயி&
க)களி ேதா&றிய ைவரா கிய, இவைளJ ெதா?றிய. ச!தீைன ‘நீJ உ&
KDட6’ எ&ப மாதிாிேய பாதா0. த=ைத ெவளியி நி?. ேபாேத அவ0
காாி ஏறி ெகா)டா0. வழிெநக இKலாமிய ெப)க0 எப ெயலா
தலா கி?. உப , எதி ேபச  யாமC ெப) எ=திர/களாக3
ெசயபவதாE, உ)ைமையJ ெபாEையJ கலபட ெசE த=ைத
சாைடமாைடயாக ெதாிவித க6 கைள3 சலனமிலாம ேகடா0. உடேன
அவ; ., உ3ச நீதிம&றதி சஹா<பா< எ&ற இKலாமிய இள ெப),
கணவ< . எதிராE வழ . ேபாட, அரசிய சாசனேம அ=த ெப)W .
எதிராE தி6தபட நிைன4 . வர த=ைதைய ஆேமாதிபதாE பாதா0.
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இேபா, கா6 .0 இ6=த அபிராமியா மனைத ஒ6நிைலபத  யவிைல.
ச!தீைன தி6மண ெசEவ எ&ப - ஒ6  யாத  ய Dடாத விஷய
எ&பைத $ாி= ெகா)டா0. ஆனாC, அவைன மனதி இ6= உதற உதற
அ=த உ6வ, அவ< அவ; சப=தபட கட=த கால சபவ/களி&
நிைன4க; மனதி தடயதி?. ேம தடய ேபா ெகா)ேடயி6=தன.
அவ0 பி&ேனா கி நிைன பாதா0. அேபா கbாி . அவ0 $தி.
தாவர இய உதவி ேபராசிாிய ேவைல. எ.ஃபி, ப

காமேல த=ைதயி&

சிபாாிசி கிைடத பதவி. வ.$க; .0 இவ0 பய=த தாேலா எ&னேவா மாணவ,
மாணவியாி& பய5 தக; அதிகமாயின. ஒ6தடைவ பி.எK^, பாடனி
இ5தியா) வ.$ . ேபராசிாிய வராததா, அ=த பாடைத நடத
ேவ) ய கடாய இவ; .. ஆ)க;, ெப)க;மான அ=த கல$
Dடதி &D ேய தயாாித .றி$ கைள ைணயாக ெகா) அவ0
‘மகர=த3 ேச ைக’ ப?றி பாட நடதி ெகா) 6=தா0. 8வி உகா6
வ) எப

அ/. இ/.மாE பய= பய= பா .ேமா அப , உடேன, ஒ6

பய எ=தா&. “ேமட, அேதா அவ< . ‘!யமகர=த ேச ைக’ ப?றி3 ெசாI
ெகா கWமா” எ&றா&. அவ0 $ாியாம விழித ேபா, அைத $ாி=
ெகா) வ.ேப ஒேர வாயாE3 சிாி. தாவாரதி ேபாE ெகா) 6=த
ஆசிாியக0 உ0ேள எ  பா வி, த/க0 ப/. . ஒ6 சிாி$3
சிாிவி ‘க) காம’ ேபாE விடாக0. இவேளா அதைன க)க;
உடைப சலைடயா க, அதைன வாEக; .பி3 சிாிபாE3 சிாி
.மாளமாE ைகத

இைடயிைடேய சில அ6வ6பான அபிநய/கைள கா ய

ேபா, நிைல.ைல= !வேரா ெபா6தபட க6பலைகயி சாE=தா0.
கைத ைககளா

ெகா)டா0. அேபா ஒ6 .ர ேக விரகைள

வில கினா0. ச!தீனி& .ர. இவைர அவளிட “.மானி/”, “வண க”
எ&பத?. பதிலாக ேவ5 எைதJேம ேபசாத அ=த இைளஞனி& .ர.
மாணவகைள த&ன=தனியாE எதி ேகடா&.

“நீ/க நட= ெகா)டைத ெகாHச நிைன3! பா6/க. உ/க அ காைவ இ=த
இடதிேல நி5தி பா6/க. ஆ ] நா அேச ஆ Jவெச? J ேக0K! ]
 ேக0K...!”
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அ=த வ.$ அட/கிய. அ ஆ3சாியமானாC உ)ைமதா&. ஒ6ேவைள
ச!தீ& தமிழி ேபசியி6=தா எதிதி6=தி6 கலா. ேபசிய இ/I7... அ4
கா&ெவ& உ3சாிபி. ஆனாC ஒ6 பய ‘இனிேமல இG/க; . காத
வரேவ) யதா& பா கி’ எ&5 WWத ச!தீ< . ேகடஅபிராமி . ேகட- இனிைமயாகேவ ேகட. ஆசிாிய அைற .0 வ=த
விமியத இவைள, ச!தீ& தா& ேத?றினா&. மாணவகளி& மதிைப ெபற
இர) வழிகளி ஒ&ைற ைகயாள ேவ) எ&றா&. தலாவதாக பாடதி
அவக; . ெதாியாத அச/கைள3 ெசால ேவண. நா அவகைளவிட பல
மட/. ப தவக0 எ&ற எ)ணைத உண=த ேவ). அவகளிட
‘பி^னKைல காக’ பழக ேவ). அப

திறைமைய வள ெகா0ள

 யா ேபானா, அவகேளா ேச= ேஜா அ

க ேவண. பா$ தி&கிற

ஊாி ந) என . எ&கிற மாதிாி. இர)டாவ வழிைய பி
அபிராமி, அ&றிI6= தாவர இயI இேபா க)பி

காத

கபட $திய $திய

அதிசய3 ெசEதிகைள ேத பி  ப தா0. வ.$க; . அைத
ெதாியபதினா0. இேபா மாணவ பாைவயி அவ0 ஒ6 அச
அபிராமியல. அச அபிராமி. இத?ெகலா காரண யா...
மாணவகளிைடேய ெகளரவைத ேத

ெகாத யா?

அபிராமி . இப பட ச!தீ&, க)ணபிரா& ேபா அ/ேக ேதா&றேவ)
எ&5 வி6ப. அப  ேதா&றியி6பாேனா எ&5 ெவளிேய எ  பா க ஒ6
ஆைச.

அபிராமி கா ஜ&ன க)ணா ைய இற க ேபானா0.

ைரவ பி&ப க

தி6பாமேல ஆைணயிடா. “ஏசி ேபாயி6மா திற காதி/க!”

“என . இய?ைக கா ேதைவப. இ=த ெசய?ைக கா?ைற
எ&னாலதா/க யல.”

அபிராமி,
நீ

ைரவைர ெபா6பதாம இர) ைககைளJ இர) ப க

க)ணா க; . கீேழ உ0ள நி க பி கைள3 !ழ?றினா0. இர)

ப க கணகைள3 !ழலவிடா0. அ=த ப க பாதா இ=த ப க
நி?பாேனா எ&ற ச=ேதக. இ=த ப க பாதா அ=த ப க நி?பாேனா எ&ற
ச=ேதக. இ=த ப க பாதா அ=த ப க நி&றவைன கட=தி6ேபாேமா
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எ&ற அ3ச. க), கா,

.கைள தனிவமாக கா னாC தனிவைத

இழ காத ெசGவக க. தைல இேலசாE ெசபைடயாE இ6=தாC, அ=த3
சிவ$ கதி?. அ ஒ6 த/க  யாக ேதா&5வ ேபா&ற ேநதி.
.ைழவான பாைவ- நிைறவான உட$. அ=த உ6வைத -அ=த கைத
“நானி6 ேக& பய ஏ&?” எ&ப மாதிாியான அ=த பாைவைய அவளா உதற
 யவிைல. வழியி அவ& க3சாய ெகா)டவகைள பா .
ேபாெதலா அவ0 கா6 . ெவளிேய கைத R கி ேபாடா0. பிற. அ
அவ& அல எ&5 ெதாி=த, நீ ய கைத வைள பி 
உ0ெளா/கி ேபானா0. அ=த கா, அ=த நகரைத ஒ J, ஒடாமC
இ6=த மண ேம & ம5 ெபயரான ேதாிேம ப க ேபான. அ=த ம)
கடI த தமாறி ஓ

ஓர மைல ப.தி . ேபான. மைல எ&5 ெசாவ

Dட தவ5. .&5 எ&5 Dற  யா. ெவ5 பாைற .வியக0.
அவ?றி?.3 சிறி த0ளி ஏராளமான . ைசக0. இைடயிைடேய காைர
க ட/க0. அைவJ ைறப யாக இைல. அ=த பாைற வ கலான;
ெச/.தான; ஆனாC இைடயிைடேய கா பாத/க0 பப யான அள4 .3
ெச கக0; அ=தபாைற . ேமேல ஒ6 க க ட. அத?. ெவளிேய
நா&ைக= க?சிைலக0; ஒ6 ெபாிய ேவ; அ=த பாைற . கீேழ, ஒ6 ழ
) Dட இலாத பி0ைளயா; ஏகா/கி, Dைரேயா ெகாடைகயா கிைடயா;
மைழயி நைன= ெவயிI காE= ேபானவ; பி ைகயி பாசிப3ைச
தைலயி ெபா  ெபா யான ஓைடக0. ஆனாC இவ6 . ேதா$ கண
ேபாவிதா& அவர தபிைய பா க ேவ).

அ=த காாி இ6= இற/கிய அபிராமி அதி= ேபானா0. பி0ைளயாைர3 !?றி
ப நா?ப ேபைர ெகா)ட Dட; ேப) Kலா காரக0; C/கி
க க0; அ=த கலைவ Dட பி0ைளயா சிைலயி& அ வாரைத ஒ6
இ6$ கபியா .தி .தி உ0ேள ைள ெகா) 6=த -ச!தீ& அ=த கbாி உதவி ேபராசிாிய&. அ வார .0 Sைழ=த அ=த கபியி&
ம5ைனைய பி  ெந$ேகாலா கி கீேழ கீேழ த0;கிறா&. அவ< .
இ&< நா&ைக= ைகக0 ஒைழ$ ெகா கி&றன. கபி கீேழ ேபாக
ேபாக பி0ைளயா .ைடசாE= அவகளிடேம அைட கல ேதவ ேபா .$ற
விகிறா. உடேன இ&ெனா6த&, பி0ைளயாாி& பி ைகயி ஆதிர
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தா/காம !தியா அ

கிறா&. ஆ/கா/ேக . ைசக0 ப க, அவ?ைற

ேபாலேவ, அ&றாட DIக0 ஒ/கிJ ஒ/கிJ நி?கிறாக0.

அபிராமியா ஆதிரைத அட க  யவிைல.

ைரவ6 அ யா0 ஆசாமிக;

த தமாறியேபா, அவ0 அ=த ப கமாக ஓகிறா0. ச!தீைன பா
உாிைமேயா ேககிறா&.

“ச!தீ& நீ/க0லா ப 3சவ/களா? கைடசியிேல... நீ/க; க?கால
மனிததானா? அேயாதி மதி . இ=த பி0ைளயா எ&ன ப)Wவா?”

ச!தீ&, அவைள பா ேலசாE தி கிடா&.

“எப

இ6 ேக?” எ&5Dட ேகக ேபானா&. அவள அபாவி& அ யாக0

ரத அவக0 கெலறியி ஏ?பட சைத பிE$ கைள ஆதாரமாக காட
நிைனதா&. உயி6 . பய= அைட கலமாக இ/ேக இ=த . ைச ப க
வ=தைதJ, த&ைனேபா அைட கலமான இதர KN இைளஞகேளா,
&5 நாகளாக சாியான அ&ன ஆகாரமிலாம அலாவைதJ ெதாிவி க
ேபானா&. இத?.0 இ&ெனா6த& =தி ெகா)டா&. அவ< . உைட
அல/காரமாE இ6=தாC க ரதனமாE இ6=த.

“ேபசாம ேபாமா! ச!தீ< . ேவ) வ0 எ&கிறதாேல ஒ&ைன வி
ைவ கிேறா. இேத Dட இ= கேளாட Dடமாயி6=, நீ/க ஒ6 KN
ெப)ணாயி6=தி6=தா இ=ேநர எ&னெவலாேமா நட=தி6 . ஒ&ைன
.ப .பலாக க?பழி3! அ=த பாைற ப க சி ேபா 6பா/க!”

அபிராமி பய= ேபானா0. பி&ப கமாE தி6பி இ&< கா ப கமாE நி&ற
தன ஆகைள பாதா0. அவக0 அைசவதாE ெதாியவிைல. இத?.0,
அவ; . பதிலளிதவனி& ேப3சி ரசைன க)ட ேபா ப த ேதா?றமளித
சில ப யாத தைலக0 அவைள ெவறி பாதன. அதிI6=த க?பழி$தனைத
$ாி= ெகா)ட ேபா கர ரடான க/களி அத=தி6=தமான மீைசகைள
ைவதி6=த . ைச வாசிக0 அவகைள ததாக0. . ைச ப க
ேகாஷா கேளா நி&ற ெப)க0 “ெப)பாவ ெபாலா. ேவ)டா.
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ேவ)டா” எ&5 ெசா&னப ேய ஓ வ=தாக0. ஆ3சாிய=தா&. ஒ6 ெப)W .
ஏ?பட ேபாவ அவக; . எப ேயா ெதாி= விகிற.

அபிராமி, சிறி விலகி அ=தபாைற ப

க களாE ேதா&றிய கவாிைசகளி

ேமேநா காE நட=தா0. தI ேம?.ப க சாிவான ப.தியி ெதளிவாக
ெதாிகிறேத மதி. அ/ேக ேபாகW.

அ=த மதிதா&, ஆKமா காாியாக இ6=தவைள ஆேரா கியமானவளாக
மா?றிய மதி. ெந?றிெபா  வி=த இKலாமிய வாதா& அவ0
Sைரdரைல3 ெசபனிட. அ=த மதிைய தாிசிவி, உ3சிபாைற .
ேபாE 6கைனJ தாிசி க ேவ). அவைள ெபறாம ெப?ற அ&ைன
அபிராமியி& இ&ெனா6 பி0ைளதாேன அவ&? அ)ண& ைட எ 
பா காம ேபாவதா, வ=தேத அ .தாேன.

நா&. ப

க?களி ஏறிய அபிராமியி& &னா ஒ6 Dட ப கவா  ஏறி

.5 ேக நி&ற. ச!தீ&தா& இேபா அ=த Dட . தைலவ&.
அைமதியாக3 ெசா&னா&:

“தபா நிைன காேத அபிராமி... ஸாாி... நிைன காதீ/க அபிராமி. இ உ/க; .
எதிரான தனிபட ெசய இைல. அேயாதியி இைடயி வ=ததாக Dறப
மதி இ6 க Dடா&னா, அேதா பரபைரயாE இ6 கிற எ/க மதி . ேமல
ப வ6ஷ . &னாேல வ=த 6க& ேகாவி இ6 க  யா. இேபா
இைத இ

க ேபாேறா. ேவW&னா எ&ைன ரன உ/க Dட

கிட ேபாE3 ெசாC! அ=த ேப கைள, ைதாியமி6=தா இ/. வர3 ெசாC!”

“ச!தீ&, நா& ெசாறைத ேக;/க! நா/க உ/கைள ஏ கிேறா. நீ/கதா&
எ/கைள ஏ கிறதிைல. இதா& பிர3சிைன. தய4 ெசE வழிவி/க.
எ&னாேல ேகாவிC . ேபாகாம தி6ப  யா.”

“நீ/க உ/களதா&  கியமாE நிைன கிறீ/க. எ/கேளாட உண4கேளா, நா&
உயி6 . பய=  3ச  ேபா உ/க; . ெதாியல; உ/க; . ெதாிய4
ெதாியா; ஏ&னா உ/க மதேம அப  பட. நா&, உ/கப&- அ=த
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ரபய, ஏவிவிட ேவைட நாEக0கிேட இ6= தபி .ேபா
அலாைவ ேவ)

கிேட&. அேதா ேமேல இ6 கிற 6க& ேகாவிைல

இ 3சி, அேதா இ6 கிற மதியிேல ெதாைக ெசEJறதா அலாகிேட
ேவ)

கிேட&. உ/க; . பல கட40க0. ஒ)W கிேட ேவ)

கி

அ=த ேவ)தைல நிைறேவதாம அ . ேகாப வ=தா , அ=த கட4ைள
அலசியபதி இ&ெனா6 கட40கிேடேபாகலா. ராம இலாடா,
ஈKவர&... ஆனா நா/க அப யிைல. எ/க; . ஒேர கட40 அலா. அவைர
ஏமா?றி அவேராட ேகாபைத... எ/களா தா/க  யா. தய4 ெசE
ேபாறீ/களா?”

!?5 ?5 நி&றவக0 சிாிதாக0. அபிராமி ெகாதி ேபானா0. இ=
மதைத அவக0 ஏளன ெசE சிாித அவ; . அைகயான. அைதேய
ஆேவசமா கி, அவகைள ைறபாE ைறதேபா, ச!தீ& சவாIடா&.
“அ=த 6க& ேகாவிைல இ

க ேபாேறா. ேவW&னா, அ=த ேப பய

பழனிேவைலJ, அவ& ெபாைட DடைதJ இ/ேக வர3ெசா.”

அபிராமி ;ைரதா0:

“6க& ேகாவிைல நீ/க ேவWமி&னா உைடJ/க. இைத ப மட/. ெபாிசா
க

அ=த $ ேகாவிC .0 நா& வரேல&னா... எ& ேப6 அபிராமியில... அ

மமிேல. அ=த மதிJ, அேயாதி மதி மாதிாி ஆயிடலா.”

“நீ உயிேரா இ6=தாதாேன இ=த ேகாவிC .0ேள வர J?”

ச!தீைன பி&< . த0ளிவி, ஒ6வ& கா கதலாE கதி அபிராமியி&
கைத ெநாி க ேபாவைத ேபா அத?. இ6ப க கர/கைள ெகா)
ேபானா&. ச!தீ&, அ=த ைககைள அலா
ேபாரா
ஓேடா

அலா  பி&< . இ க

ெகா) 6=தா&. இத?.0 சிறி ெதாைலவி நி&ற ேகாஷா ெப)க0
வ=தாக0. அபிராமிைய &னாC பி&னாC பி  ெகா)

அவைள R காத .ைறயாக R கி, அ=த கா ப க ெகா) ேபானாக0.
அ/ேக நி&5 ெகா) 6=தவகைள பாத “நீ/க0ளா ஆபி0ைளகளா? ஒ6
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ெபா)ைண தனியாE அ<பி . கC மாதிாி நி கீ/கேள? ம<ச/களா
ம<ச/க!” எ&றா0 ஒ6தி. உடேன எலா ெப)களி& க)க; அவகைள3
!ெடாிவி அபிராமியி& ைக த

ெகாபேபா ஒ6தி தடவி

விடைத அ/கீகாித ப ேய, தி6பி ேபானேபா, அபிராமி கா6 .0 ஏறி
அப ேய .$ற பதா0. இர) ைககளிC க)ணி ஓ

 க0 வழியாக

இற/கிய. கா நக6வ ேபால4 ேதா&றிய. அத& மீ சில க?க0 விவ
ேபால4, சரHசரமாE3 சத ேகட.

ைரவ பி&ப கமாக தி6பி ஆ5த

ெசா&னா.

“எலா ந&ைம ேக&< நிைன/க அபிராமியமா! நம 6க& சாியான சித&.
உ/கைள இ/க வரவைழ கிற மாதிாி வரவைழ3!, இ=த ச!தீ&
எப படவ&< உ/க; . கா

ெகாடா& பா6/க!”

அபிராமி நிமி= உகா=தா0. க)ணிைமயி& அ வாரைத ைகவிரகேள
கதியாக கீறிவிடா0. அ=த க .வியலான பாைற உ3சிைய பா
ைகெய .பிடா0.

“6கா! 6கா! உ& க6ைணேய க6ைண! உ& விைளயாேட விைளயா
க)க)ட ெதEவேம! அவைன, அ=த ச!தீைன க)ெண பா க மாேட&!
இ சதிய 6கா... சதிய...”
-------------அதியாய 11

மதி பாைளய,

கட=த

3!

  திணறிய.

&5 நாகளி, அ அ ேயா அ ய?5 மாறிவிட. ஆ/கா/ேக

ெத6 க; . இைடேய ெத&ப க)ைண பறி . - இைழ ப=தகைள
காேணா. சாைல மறிய ெசEதா?ேபா கிாி ெக விைளயா இைளஞகைள
பா க  யவிைல. ேகாIயா சி5வக0, கிளித ேபா சி5மிக0 எ&ன
ஆனாக0. எ/ேக இ6 கிறாக0 எ&பேத ெதாிய விைல. சாைலகைள3
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சலனப வாகன/க0 ேதா&றவிைல. ஒ6 கைட Dட
உயிபி கபடவிைல. ஊேர வாயைட, ெத6 க0 கதவைட கிட=தன.

அ=த ஊாி& ஏ ெத6 களி, ஐ= ெத6 களி இ6=த இKலாமியக0 அத&
பிரதான ெத6 களி Dட DடமாE .வி=தாக0. வாசேலார
ஜ&னேலார நி&ற ெப)க; ெப) DடமாE நி&5 அப  தனிதி6 க
பய=, ஆ) Dடேதா ச/கமமானாக0. வைள .0 இ6= ெவளிேயற
 யாமC, அேத சமய ெவளிேய இ6= ேபாடப

ட தா/க

 யாமC தவி . ெப63சாளிகளி& நிைலைம. ேம?. ப க0ள க6ேவல
மர காைட தா)  ேபாகலா எ&றா, அ=த கா .0ேளJ, அைத
தா) ய ஆ?5 ேம C பழனிேவC ஆகள நடமாட இ6பதாக3 ெசEதி.
கிழ . ப க உ0ள ெபாட காைட தா) னா அத?.0 ேவI ேபாலான
ஒ6 கிராம. அ/ேகJ பழனிேவCவி& ெசாC . கபடவக0. இ=த
நிைலயி மதி பாைளயதி& ம க; . அத?.0ேளேய ட/கி கிடபைத
தவிர ேவ5 வழியிைல. கைடகளி இ6=த ேசாடா கைள . தாகிவிட.
தாகைத த க  யவிைல எ&றாC, ஒரள4 தவி க  =த.
பசிதா/காம ெவ/காயைத தி&5 பாதா3!. 0ள/கிைய /கி
பாதா3!. அாிசி $ளி மிளகாE Dட இ6 .. ஆனா அவ?ைற ஆகாரமாE ரசவாத
ெசEய KடG4 . எ)ெணE இைல. மதிபாைளய வார3 ச=ைதயி வா/கி
ெகா0ள நிைனதவக0 ஏமா= ேபானாக0. ச=ைத நட கவிைல. ட4னி
இ6= வ6 ம)ெண)ெணE வ)

வரவிைல எ&பேதா, இனிேம வ6மா

எ&ற ச=ேதக. ஏைழகளி& களி அ$ . விற. இ6=தாC ஆ .வத?.
அாிசி இைல.

&5 நாைள . அைத3 ேசமி ைவ க இயலாத அ&றாட

காE3சிக0. எலா இ6=தாC த)ணீ இைல. இேபா ஒ6 கிேலா
த/கைதJ, ஒ6 Iட த)ணீைரJ கா

யாாிடமாவ “இர)  ஒ&5

ம எ” எ&றா, Iட பாதிரைதேய பறிபாக0. அ=த அள4 . தாக.
தாகப தாகப எ3சி Dட மி3சமிைல.

இ=த உட வாைதகைளவிட அவகளி& மன வாைத ெசாI மாளா. ஒ6 சதத
Dட எதி பா காத ?5ைக. -றி ஒ6 ப/. Dட இவைர அ<பவிதிராத
அதைன ெகாைமக0. மாக0 பமி கிட=தன. ஆக0 அலறின. ேகாழிகைள
க) ஒ/கி ேபா. 8ைனக0 Dட அவ?ைற க  ரதைத .
எ&ப ேபா&ற தாக பாைவ.

கலாமா
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அமீ கைடயி6 . அ=த பிரதான ெத6வி ெத6வைட நி&ற அதைன ேப
கதிC ஒ6 Pதி. .ர ெகா க  யாத இயலாைம. ேப!கிற ெசா?க0
ஏற யாத கா இைர3சக0. பபரமாE3 !ழ&ற தைலக0. ஒ6வ
இ&ெனா6வ6ட& பகி= ெகா0ள  யாத தைல3 !?5க0. வயி5க0 கீேழ
இ கி&றன. தைலகேளா பி&$றமாE வைளகி&றன. உட$ உ5$ க0
ஒGெவா&5 உல= உல= ஈர3சைதக0 க6வாடாE காE= ேபான
ேபா&ற ேதா?ற/க0. இ=த3 சமயதி அ=த ஏ ெத6 க; . பய=கிட=த
இர) இ= ெத6 களி6= பல பய= பய= தய/கி தய/கி வ=தாக0.
அ=த ெத64 . &$ ‘அ)ணாவியாக’ இ6=த ைர3சாமிைய,  .மா
ைக தா/கலாக பி  வ=தா&. அவக; . பி&னா வ=த Dட பய=
பய=தா& வ=த. ஆனா ஏ ெத6 காரக; அவகைள ஏறி
பாதாகேள தவிர, எ=த ேகாபதாப சமி ைஞையJ ஏ?பதவிைல. இதனா
சிறி ஊ கமைட=த Dட ெமல நட= பிற. ஓ  ேபாE அ=த KI
Dடேதா Dடமாக கல= ெகா)ட. ைர3சாமி த தமாறி
க)ெனலா நீராக ேபச  யாம ேபசினா.

“எ& ஆJ0 பாிய=தல இப பட அர க தனைத பா கலேய! தய4
ெசE இ= க0 எேலா6 இப
அப

இ6பா/க&< ம நிைன காதீ/க.

அவ/க இ= களா இ6=தா, ெர) ெத6 இ= க0

பாதி கபவா/கேள&< நிைன3சி6பா/க! உ/கள மாதிாிதா& நா/க;
ப னி! உ/கள மாதிாிதா& தாகல 

ேகா! இப 3 ெசாறனாேல அ/க

மறிய ெசEயற இ= பயCவ எ/க; . ஏதாவ ெசEதி6 கWமி&< நா&
ெசாறதா நிைன காதீ/கபா, அவ/க அபி

எைதயாவ அ<பியி6=தாC

அைத சி எறிHசி6ேபா. எ/க ஊ காரைன இ=த பாபதறவ&
இ=வாயி6=தாC அவ0 என . எதிாிதா&. எ=த நா ேலJ இலாத
அநியாயைத ப)Wறா/கேள. ேக .ற . நாதியிைல. ஒ6 ேபாNK Dட
எ  பா கலேய அEேயா!”

எப வய ைர3சாமி அ/.மி/.மாக தைலைய ஆ னா. அவ மக&
 .மா த=ைதயி& ைககைள பி  ெகா) அவர க)கைள
ைடவிட அமீாிட $லபினா&:

“எ/கபா ச கைர ேநாE கார6&< உ/க; . ெதாிJேம? ல
அவ6 .&< சபாதி ெசE வ3சி6 ேகா. சாபிட3 ெசா&னா எ/க
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ஊ6 கார& ஒ6த& ப னி கிட=தா Dட நா& சாபிடமாேட&<
அடபி

கா. அவர  . D  ேபாE ஒ6 சபாதிையயாவ சாபிட3

ெசாC/க கா கா.”

அமீ, ைர3சாமி தலாளியி& ைக ெதாடா. அவைர த&ேனா ேச
நகத ேபானா. ஆனா, ைர3சாமிேயா அவ காதி கி!கி!தா. “எ&ைன
ப?றி உன . ெதாிJமிைல. அமீ6 நா& சாபிவனா? அப

சாபிடா எ&

வயி5 வா/கி .மா? கட4ேள எ& ஊ காரைர பாவிக இ=த பா
பறா/கேள! ேபான வ6ச வ=த ேநாயில நா& ேபாயி6 கபடாதா?”

அமீ6  .மா6 அவைர ஆ; ெகா6 ப கமாE ைகபி , ஒ6
தி)ைணயி உகார ைவதாக0. காதபாசா ஓ வ= தன )ைட எ
அவ6 . சிவிடா&.

Dட அைலேமாதிய. க)W . IயமாE ெதாி=த அ=த ?5ைக
Dடைத பிதிேயா பாத. அ/ேக இ6பவக0 எேபா ேவ)மானாC
ஊ6 .0 வரலா எ&ப மாதிாியான அபாய. அத?. ஏ?றா?ேபா
ெதாைலRர DடதிI6= ஒ6 சில &ேனா கி ஓட, அவகளி பல
அவகைள பி&ேனா கி இபைத பா க  =த. இதனா இ/கி6= சில
தத பி0ைளகைள பா “ .0ள ேபாE கதைவ

/க. ஜ&னைலJ

சா/க” எ&5 .ரIட பல ெப)க0 அலறிய தாக0. சில கைள பா
ஓ னாC, பல ெப)க0 ஆ)கைள அப

நி கதியாக நி?கவி ஓ

ஒளிய

வி6பவிைல. Dடதி கைர= ேபான திவா& கம, அஜீK, -6லா
ஆகிேயா தத  நைக ந கைள எ/ேக $ைத கலா எ&பேபா
ேயாசிதாக0. -6லா4 . ஒ6 Dத பய; அவரா அ பட மீரா&
6கான=த வைகயறா க0, ச=த

சா கி த&ைன ைகைவவிட Dடாேத

எ&ற பய. ஆைகயா தன . ேவ) யவகளி& ப கதிேலேய பாகாபாக
நி&5 ெகா)டா.

Dடதி ஒGெவா6வ6 ஒ6வ கைத ஒ6வ பாதாகேள தவிர எவ6 .
ேப3! ஒடவிைல. ஒ6வைரெயா6வ ஆ5த ேத தா& பா க  =தேத தவிர,
ஆ?5பவ ேபா பா க  யவிைல, இ$ . ேமேல எ=த உைடJ
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இலாம ஆ/கா/ேக கிட=த தியவக;,

தா க; உயி வாைதயி

உழ&5 ெகா) 6=தாக0. ஆ/கா/ேக வ=த சி5வகளிட விவர/ேகக
வி6பினாC ேபச  யவிைல.

இத?கிைடேய ஆ)க;, ெப)க;மாE பல DடதிI6= சிறி விலகி,
பைழய சாராய கைட இ6=த ஊ ைன . ேபாE ?5ைக Dடைதேய
பாதாக0. “ஐேயா அலா” எ&ற $லபக0. “எ& மவேன எ& மவேன”
எ&ற அலறக0. ஒ6

தா

ேபரைன நிைன அ=த நிைன4 ெகாத

ெநHசைத அ ப ேபா ெநHைச அ தா0. அவ0 அ6ேக நி&ற ஒ6 இள
ெப) அ=த தியவைள R கிவி ெகா)ேட, வாயிC வயி?றிC அ 
ெகா)டா0. ட4< . ேபாE வி  தி6பாத கணவ&மாைர நிைன
கத5 சத/க0. மக&கைள இழ=த ேபா 

. தாEமாகளி& அவல/க0.

இத?.0, அமீ6 காதபாசா4,  .மாேரா அ/ேக ேபானாக0.
ஒGெவா6வ6 ஒGெவா6வாிட ேபாE, ஆ5தலாக ேபசினாக0. பிற. அ=த
Dடைத ஒ6கபதி, அமீாி& கைடப க D

ெகா) வ=தாக0.

திவா& கம, அமீைர பாவி தைலெதறி க ஓ வ=தா. அவ
பி&னாேல இ&ெனா6 தியவ; ஓ வ=தா0. திவா&, அமீாி& ைககைள
பி  ெகா), ேகவி ேகவி அதா. அவர ைகக0 இர)ைடJ த&
ேதா0ப க ேபா ெகா) அதா. அமீ அவ ைக த , அைண
ெகா)டேபா, திவா& அவாிட .ழ=ைதேபா ேகவி ேகவி அெகா)ேட
ெசா&னா.

“எ& ைபய& ச!தீ& எ&ன ஆனாேனா? W நாளா க)W . அகபடேலேய.
ஒ6நா0 Dட  வராம இ6=ததிைல. பாவிபயCவ ெடIேபாைனJ க
ப)ணிடா<வ... நா& எதாவ த$ ெசEதி6=தா அைத ம&னி3! எ& மகைன
க) பி 3! ெகா. அமீ6 இனி ேம நீ எ&ன ெசா&னாC நா&
கபேவ&.”

அமீ “அலா காபாவா&” எ&5 ெசாIவி அவ பிடாிைய தடவி
ெகாதா. இேபாதா& அவ6 ம<ச& எ&ப மாதிாி பாத தி6மதி திவா&
கமைவ ஆ5தேலா பாதா. ஆனாC காதபாசா4 . க/ேகாப.
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இ=த திவா&, ஜமா தைலவரா. ஊேர உயிேராட 

.. கபிணி

ெப)ைண பறிெகாத தாE ெபாறி கல/கி நி கா0. .ழ=ைதக0 க)க0 சாக
ேபாகிற மாதிாி ெசா6./க. இவ6 . இ/ேக இ6 கவ&கைள ப?றி
கவைலயில. எ/ேகேயா ட4&ல. லா_ல பதிரமாE இ6 க D ய ச!தீ< .
ம வ6தபகிறா. இவெரலா ஒ6 இKலாமிய& சீ... சீ3சீ...

இேபா அ=த Dடதி அைனவ6 அமீைர ஒ6 திV தைலவராக4,
காதபாசாைவ ஒ6 ேபா தளபதியாக4,  .மாைர Dட ஒ6
அைம3சராக4 ஏ?5 ெகா)ட ேபா ஒ6 ேசர பாதாக0. அவக0 எ=த
ப கெமலா நககிறாகேளா, அ=த ப கமாக நக=தாக0. இ=த3 சமயதி
P  ெதாழிலாளகளான மீரா< 6கான=த த/க0 ேதாழகேளா அ=த
ப கமாக ெமாEதாக0. &ெபலா எவைரJ ஒ6 ெபா6டாக நிைன காத
அஜீK, -6லா வைகயறா க0 இேபா த/கைள ெபா6பதாத Dடதி
சாதாரண பிரைஜகளாக நி&5 ெகா)டாக0. -6லா, அ=த
ெதாழிலாளகைள பா ஒ6வாி& .ப க ஒளி=தப ேய, ைகெய
.பிட தயாராE இ6=தா.

P

தலாளி -6லாவி& உபயதி இ&< வாயி காய ஆறாத 6கான=த

ஆேவசமாE3 ெசா&னா&:

“?5ைகயிகிற Dட கீ ெவ)மணிைய எாி3ச ச திேயாட வாாி!/க. பாப
மதிைய இ 3ச மனித விேராதிகளி& வாக0. இவ/க மனிதகேள இல.
அதனா அவ/கைள இ= களாகேவா, ேவற மதமாகேவா பா கபடா. அவ/க,
கால சாவான பிராணிகைள மறி கிற ஓநாE Dட, அமீபாE, நா ஏதாவ
ெசEயW. இ/க சாகிற . அ/க சாகலா.”

அமீ, ேலசாE ேயாசிப ேபா க)க0 பி&னி க, ேமாவாE &னி க
ஆகாயைத பாதா. 6கான=த ெசாவ நியாயமாகேவ பட. அவ< .
ஆதரவாE ேபச ேபான மீராைன, அ ேதைவயிைல எ&ப ேபா
ைகயமதிய ேபா, காதபாசா உஷாராக3 ெசா&னா&. “கா கா, நாம ஜகாதா
ேபாகல. ைறயிட தா& ேபாேறா. இைத... நா ஞாபக வ3! கW.
இைலயாடா  .மா?”
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“அட ேபாடா... அவ& அவ& உயி6 . ேபாரா
வாைதயில ெவைளயா

கி 6 கா&. இவ&

கி இ6 கா&. மயிேல மயிேல இற. ேபா&னா

ேபாமா? ெர)ல ஒ)ண பாட ேவ) யதா&. கா கா! நீ/க வாாிகளா?
இல நா/க ேபாகமா?”

அமீ,  .மாைர ைகயமதினா. அைலேமாதிய Dடதி?. ேக.ப
உர க3ெசா&னா:

“ைகயி எைதJ எ கபடா. ேகாபமாE கத4படா. ஆதிரைத அட க
 யாதவ/க இ/ேகேய நி கலா. நா  க ஊவலமாE தா& ேபாேறா.
எ/கைள ஏ& இப

வா

வைத கீ/க&< ேககதா& ேபாேறா. அ4

அவ/ககிேட இைல, அவ/கள .பி வழிவிட3 ெசாI, கெல ட கிேட
ேகக ேபாேறா. இ=த நா ேல, அதிர பைட, தனி காவபைட, மாநில
ஆJத=தா/கி பைட, மதிய ஆJத=தா/கி பைட, ஒGெவா6 ேபாNK
Kேடஷ&ேலJ ஒGெவா6 பைட இப

எதைனேயா விதவிதமான

பைடயி6=, இ=த ப க ஒ6 கா&Kடபிைள Dட அ<பலேய! இ .
காரணைதயாவ ெசாC/க&< ேககதா& ேபாேறா. நம ேநா க
க)

கிற தாேன தவிர த)

.ற இல.”

அமீ, தி)ைண3 !வாி சாE=தப

த தமாறி ைகயா , ைர3சாமி

தலாளியிட ேலசாக தைலைய .னி=தா. பிற. “இ&ஸா அலா” எ&5
ெசாI ெகா) ‘வா6/க0’ எ&ப மாதிாி ைகயா வி தI நட=தா.
அவ, &னா அதப ேய நி&ற சர ேபகைத, ேதாைள த

ெகாதா.

மக0 பாதிமா க)ணி பகிறாளா எ&5 பாைவயிடா. அவைள
காணவிைல. மைனவியி& ைகைய ெம&ைமயாக பி  ஒ6 ப கமாக
ஒ கிவி, அவ தனியாக நட=த ேபா, அவ6 . இ6ப க காதபாசா4
 .மா6 ேச= ெகா)டாக0. அத?. பி&னா மீரா&, 6கான=த
வைகயறா க0. இவக; . பி&னா P  ெதாழிலாளக0. அவக; .
பி&னா சாதாரண ம க0. ரயிC . பி&ப க ேபாட எ&ஜி& ேபால
கைட ேகா யி, திவா& கம, -6லா, அஜீK வைகயறா க0. அ=த
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Dடேதா ேசர ேபான இமாைம அமீ ைகைய பி  D  ேபாE
ைர3சாமி தலாளியி& ப கதி உகார ைவவி, மீ) ஓ  ேபாE
Dடதி& &னா நட=தா. பி&னா ஒ6 ெப) படாளேம ெதாி=த.
அவலமான அைகக0. “தி6பி வா/க” “தி6பி வா/க” எ&ப மாதிாியான
ைகயைச$க0. சத ேக அமீ தி6பவிைல யானாC,  .மா
தி6பி பாதா&. ஒ6 கI ஏறி தி)ைண ைண ஒ6 ைகயா ஆதரவாE
ப?றி ெகா), ம5ைகயா ஆயிஷா ைகயா னா0.  .மாைர ேபாக
ேவ)டா எ&பேபா இட$ற இ6= வல$ற ஒ6 ஆட. வா6/க0
வா6/க0 எ&ப ேபால ேமC கீ தைலயா.

 .மா, அவ; . பதிC . ைகயா , ெவ?றி எ&ப ேபா கைட
விரைல R கி கா

பிற. கைத தி6பி ெகா)டா&.

தைலக; . ேம இர) ைககைளJ R கியப

அமீ இேபா

 .மாாிடமி6=, காதபாசாவிடமி6= விப &னா நட=தா.
நட= ெகா)ேட இ6=தா. பி&னாC0ள Dட வ=தா வர; நி&றா
நி?க எ&பேபா நட=தா. ஆனாC அ=த Dடதி& கால 3 சத/க0
அவ6 . ப கதிC ப கபலமாJ ஒIதன.

அ=த Dட கா கிேலா மீட Rர வைர நட=தி6 .. திVெர&5 எதிேர
.திைரக0 ெதாி=தன. ெவ0ைள ெவ0ைளயாE ேவ&க0 ெதாி=தன. கா கி
கா கியாE ஜீ$க0 ேதா&றின. அமீ6 . தா/க  யாத மகி3சி. கைடயி
ச கா இ6 கதா& ெசEJ. உதவி . ேபாNைச அ<பிதா& ைவ ..
&னாேலேய அ<பியி6 கலா. பரவாயிைல. ஏேதா வ=தா/கேள அேவ
ேபா.

அமீ பி&ப கமாக தி6பாம ைகைய கீேழ ெகா) வ=, Dடதி?.
$ற/ைக கா

நி?.ப

ைசைக கா னா. அவ6 நி&றா.  .மா6

காதபாசா4, இரைட பிறவிக0 ேபா நட=த மீராேனா,
6கான=தேதா & வாிைசயி வ= நி&றாக0. எதிேர வ6கிறவகைள
எதி ெகா) அைழபேபா நி&றேபா, அமீ இ6கர Dபி நி&றா.

அவக; . இ6பத

இைடெவளியி ஒயக0 ெபா6திய இர) ஜி$க;,
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அத?. பி&னா

&5 ேபாNK ேவ&க; அவகைள ேமாதா .ைறயாக

ஓ வ= நி&றன. ப கவா  .திைர ேபாNசா. ேவனி இ6=தவக0, ஒ6
ைகயி லதி கேபா, இ&ெனா6ைகயி கெலறிைய தா/.

/கி

ேகடயேதா ஒ6 ேவனி இ6= கீேழ .திதாக0. இ&ெனா6 ேவனி
இ6= பா கி தாித ேபாNசா; .திைரக0 &காகைள R கி அ/.
இ/.மாE லாகவமாE 0ளின. ஒய ெபா6திய ேபாNK ஜீபிI6= ஒ6
ஆஜா<பா.

&5 நசதிர .றி மனித கீேழ .திதா. எத4டேனேய

அத னா.

“எ&னடா நிைன3சி கிV/க ஒ/க மனசிேல மாியாைதயாE கைலH! ேபா/க!
இலாடா நட கிறேத ேவேற.”

அமீ ‘டா’ ேபா ேபசிய அ=த மனிதாிட அட கமாகேவ ேபசினா.

“நீ/க எ/கைள காபாத வ=தி6 கிறதா நிைன3! ச=ேதாஷமாE நி?கிேறா.
நீ/க எ&னடா&னா...”

அ=த ேபாNK மனித, அமீைர ேம?ெகா) ேபசவிடவிைல. “டா ேபா
ேப!கிற இ=த ாி/Iட பயகிட எ&ன ேப3!? இவ< . க)ணீ $ைகதா&
பதி ெசாலW லதி க$ தா& .சல விசாாி ..”

காத பாசா, Dடைத பா தி6பி கதினா&.

“இவ/க காபாத வரல, நமள ெகா&< அேத ேவகல ந ெப),
பி0ைள/ககிட 7


ேகக , வ=தி6 கா/க. !டா !ட, உட$  3சா

க. இGவள4 Rர வைதப, பசியா  3! கிட கிற நமைள

அதற இவ/கைள விடபடா. இ&ஸா அலா. எ&ன ேவWமி&னாC
ெசEய.”

“நக6/கடா...”
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“நா/க நகரமாேடா. ஒ6 அ/.ல Dட நகரமாேடா.”

 .மா இேபா தன ேதாழ& காதபாசாவி?. ேதா0 ெகா
ேபசினா&.

“ேவWமி&னா ! ெகாC/க. வ=டா/க ெபாிசா ஏ&யா பரா . பா கீ/க,
!/கEயா! உ/க பா கி எதைன ேபைர !&< பாேபா.”

அ=த மனித ேபாNK அவக0 ஆ?றாைமயி ேபசியைத அறியாைமயி
ேபசியதாக Dட நிைன கவிைல. ஏேதா ெவளிநா பைட ஒ&5 ஏேக-47
வைக பா கிகேளா தமிழகதி த கா6 மி கா6 இலாத ேபாNK
பைட . சவா விவதாகேவ நிைனதா. ஒ6 ப கமாE $I பாE3ச
ஆயதேதா நி&ற ேபாNசாைர பா “ ய ேகK,

ய ேகK” எ&றா.

உடேன அவர ‘ ய’ ேபாNK ெதா)டகளி ஒ6 ப.தியின ஒ6 ேபாNK
ஜீபி& பி&ப கமாக உ0ள இ6$ ெப களி இ6= ஈய மாதிாியான
சர கைடைய எதாக0.

&5 சி&ன3 சி&ன கட/கைள ெகா)ட

அவ?ைற எ Dடதி& &னாC Dடதி?.0; எறி=தாக0.
அவ?றி ஒGெவா&5 தைரயி ேநராக வி=த. இர) ப க/களி
ெதறித. பி&ன $ைக $ைகயாE

3! விட. எ/. க6$ைக, அ$ காி

நிறதிலான க6$ைக, காேட எாி= க6$ைகயான ேபா&ற ெப6$ைக,
க)ணீ$ைக. மாறி மாறி ஆ?5 நீபாE3சII6= மீ&க0 0ளி 0ளி
தைரயி தா4வ ேபா&ற $ைக .)க0.

அ=த ம க0 அ/. இ/.மாE3 சிதறினாக0. “க)W ேபா3ேச! க)W
ேபா3ேச!” எ&5 கதறினாக0. இத?.0 இதைகய பல ேபாராட கள/கைள
பாத P  ெதாழிலாளகளி சில (இவக0 ெவளி] ஆைலகளிI6=
பழிவா/கப, ரதப P

ேப டாியி ேச=தவக0) 0ளி வ=த ஒ6 சில

$ைக .)கைள, ைககைள ேவ 3சாE சி, அைவ தைரயி விவத?.
&ேப தா/கி பி , பி த ேவகதிேலேய ேபாNைச ேநா கி அ=த
.)கைள தி6பி எறி=தாக0. இேபா அ=த ேபாN! ெபாம கைள
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ேபாலேவ அ/. இ/.மாE3 சிதறிய. இதனா ஆதிரமைட=த ேபாNK மனித,
அ/.மி/.மாE தி6பிய ேபா, அவ &னாC ஒ6 $ைக .) ெவ 
அவ க)கைள எாித. அ=த எாி3சைல விட அவ6 . ெநHெசாி3சேல அதிக.
த ய  பிரேயாகதி?. ஆைணயிடாமேல வாைய அகலபதி ஒேர ெசாலாE
உதரவிடா.

“] இ யK... ேம& ... இமீ யI ...”

“ைட ெகா காேத... ... !... ேநரா3 !... நானி6 ேக&... !...”

நா&ைக= ேபாNசா பரம சாேபா எ)ெணE வழவழேபா இ6=த கைட
பா கிகைள Dடதி?. .றியாக நீ னாக0. ஒ6வ ‘ேச ேகைஜ’
திற காம ேபாைட இத ேபா அ !மா இ6=த. ஆனா ம?றவகேளா
அ=த பா கிகளி& ஒ6 ப க0ள ஒ6 இ6$ வைளயைத இ, அவ?றி&
ேம ப க0ள நீ)ட பி ைய த

விடேபா ேதாடா க0 பற=த

ெதாியவிைல. ம க0 ஆ/கா/ேக விவதா& ெதாி=த. ‘அEேயா அமா’ எ&ற
அலறகேளா பல ெநா)

ெகா) ஓவ, ஓ யப

விவ,

வி=தப ேய தா4வமாE அலா னாக0. ஆ/கா/ேக !டபட
ெகா .கைள ேபால, !6) வி=தாக0.

அமீ .$ற கிட=தா. அவர .திகாகளி பிடாிைய ேபா  .மா
மலா க கிட=தா&. அமீாி& மாைப ஒ6 சி&ன ைளயாE ைளத ேதாடா
. வழியாE வட வடமாE3 !ழ&5, கி ஒ6 ெபாிய வடைத
ஏ?பதி, அவைர தா/க ேபான  .மாாி& மாபி பாE= கி
ெபாிய வடைத ஏ?பதி, அப J அத& ரத தாக அட/காம, அ6ேக
நி&ற காதபாசாவி& ேதாைளJ ைள, அ$ற ஆ0 கிைட கிறதா எ&5
ேத

ஒ6 ெபாட ப கமாE வி=தி6 க ேவ).

அமீ6  .மா6 ஒ?ைற மனித ேபா ரத .ழேபா, பிE= ேபான
சைதகேளா பிணமாE கிட=தாக0. அமீாி& தைலைய தா) ய இடதி
ரத திரவ நிைலயிI6= திடப சிவ$ கலாE ஒளி=த.  .மாாி&
மாபிI6= நீ,?றாE கிளபிய .6தி அவ& காவழியாக ஆறாE ஓ
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ெகா) 6=த. ஆ/கா/ேக சில !6) கிட=தாக0. ஆனாC உயி6 .
ஆபதிலாதவக0 ேபா அ/. மி/.மாE ெநளி=தாக0. அப ேய உகா=த
காத பாசா ேதாைள பி  ெகா)ேட, தன ேதாழகைள பா
நட=தா&. ஒ6வாி& பிடாிையJ இ&ெனா6வாி& கைதJ மாறி மாறி
பா அப ேய வைள= நி&றா&. அவ& ேதாளி ெபா/கிய ரத ஊ?5 அ=த
&னா0 மனிதகளி& பாத/களிC, தைலயிC ெசா3 ெசாடாE ெதறி
ெகா) 6=த.

இத?.0 அ/.மி/.மாE3 சிதறிய Dட நட=தைத நப யாம உ?5 உ?5
பாத. பிற.  யாத நட= விடேபா ஆ/கா/ேக .ப .பலாE
D

கீேழ கிட=த க?கைள எ ேபாNைச ேநா கி எறி= ெகா)ேட இ6=த.

உடேன .திைரபைட ேபாNK லதி க$கேளா அ/. இ/.மாE
பாE=தாக0. .திைரகைள, க வாளைத பி

காமேலேய தாவ விடாக0.

அ/.மி/.மாE க$கைள3 !ழ?றினாக0. ஆ/கா/ேக ஒ6 சில தைலக0
சிவபாகி கீேழ வி= ெகா) 6=தன. எதி திைசயிI6= ெப)க0 Dட
வாயிC வயி?றிC அ  ெகா) அைலேமாதி ஓ வ=த. ெதாைலவி
உ0ள ?5ைக Dட ெமல ெமல எ  பா வ=த. அவைர கால
எமRதகளாE3ெசயபட ேபாNசா இேபா தCதவி ம6வகளானாக0.
ஆ/கா/ேக 0ள 

க கிட=தவகைள த3 சாமா&கைள R கி

ேபாவேபா Kெட3சகளி R கி, ஆ$ல&K வ) யி ஏ?றினாக0. அ=த
ேபாNK மனித, கீேழ கிட=த ேதாடா உைறகைள எ எ)ணி ெகா)
6=தா. அவ6 . ெசதவகளி& எ)ணி ைகைய விட ெசலவான ேதாடா களி&
எ)ணி ைகேய  கியமான. விைல உய=த ேதாடா க0. இ=த சா கி
எவ< பிறதியா6 . வி?5விட Dடா. ஒGெவா6த< எதைன ர4)
!டா& எ&5 அ$றமாE கண . ேகக ேவ). வ&ைற .ப ஒ&5
காவலகைள தா கியதா, அ=த காவலகேள ேவ5 வழியிலாம .ைற=த
பச ச திைய உபேயாகி, ஒ6 ெகா ய சதிைய மிக3 சிறிய உயிாிழபிேல
அட கிவிடாக0 எ&5 பதிாிைகயி எத ைவ க ேவ). தலைம3ச6
சட ேபரைவயி க)ைண

ெகா) ப

க ஒ6 அறி ைக தயா ெசEய

ேவ). எலாவ?றி?. ேமலாக அ=த ‘Kபா ’ இலாத தாசிதாைர
ேத

க)பி , அவதா& !ப

உதரவிடதாக ைகெய

ேபாடைவ க ேவ). காயபடவகளி& எ)ணி ைகைய .ைற க
ம6வமைனயி ஏதாவ சி ேவைல ெசEய ேவ).
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அ=த

&5 நசதிர ேபாNK மனிதாிட, இர) நசதிர சகா க0

ஆேலாசி ெகா) 6=த ேபா, மதி பாைளயதிI6= அலறிய 
ெகா) ஓ

வ=த ெப)க0 Dடதி &னா ஓ வ=த சர ேபக .$ற

கிட=த அமீைர, அப ேய ெவறி பாதா0. பிற. அ ய?ற மரமாE அவ ேம
வி=தா0. அவ கி அ/. இ/.மாE க $ர
ரத கிண?றி

வட கிணறாE இ6=த

கி ரத கமாE அர?றினா0. பிற. அப ேய மய/கி

வி=தா0. ஆயிஷா மலா க கிட=த  .மாைரேய க) நிைல க
பாதா0. ஏ/கி ஏ/கி அதா0. ‘எ&ைன வி ேபாயி ேய’ எ&5
ெவளிபைடயாE Dட அழ யாத ெகாைம மலா க கிடபவைன மாேபா
சாE 

ேமாதி அ அ, அவ& ரதைதJ த& க)ணீைரJ கல க

 யாத இயலாைமயி தவிதா0. ஒ6ேவைள அவ;, அவ& மீ அப ேய
பட=தி6பா0; அத?.0 ஹாஜி அஜீK அவைள ப?றி இதா. &$ ஒ6
ைற ப?றிய அ=த ேவக ைகயி இைல. ‘எ&ைன பி  ெகா0’ எ&ப
மாதிாி அ=த ைக ஆ5தலாக4, ஆ5த ேக பி த. மகைள மாேபா
ேச நகதினா. ைர3சாமி ததி ததி வ=தா. இர) பிண/கைளJ
க)க0 ஆடாம பாதா. வாE ம  த. அ/.மி/.மாE தைல ஆ ய.
பிற. அமீாி& ேம கிட=த சர ேபகதி& ைகைய ெதாடா. அவ0, “கா கா!
கா கா” எ&5 அவ காகைள க

ெகா)டா0.

எலா அட/கி எலா  =தி6=த. காதபாசா ைவJ ேவனி R கி
ேபாடாக0. இ= க; KIக; இர)டற கல= நி&றாக0.
பழனிேவ, அ=த ேபாNK மனித6 . ச/கர!$ சாசியாE ப படாமC
ைகெகா ெகா) 6=தா. ேபாNK ேவ&க0 பிேரத வ) களாE ேதா?ற
கா யேபா, பாதிமா ேபாட சத அைனவைரJ !)

இத. எ/கி6=

வ6கிறா0 எ&5 எேலா6 எ  பாபத?. &ேப அவ0 அபாவி&
உடபி அப ேய வி=தா0. “வாபா வாபா" எ&5 வாE ேபசிய. அ=த
வாபாைவ மலா க கிடதினா0. அவ கதிC, க&ன/களிC மாறி மாறி
தமிடா0. அவ கதி ைககைள வைளயமா கி ம யி ேபாடா0.
மாறிமாறி தைலயி அ தா0. எவ6 . அவைள பி தி க ைதாியமிைல.
எேலா6 வாயைட, ஒ6சில க)ணைட நி&றேபா, மாாியப&
0ளி .தி ஓ

வ=தா&. “அமீ பாE! அமீபாE! எ&ைன ெபறாம ெபத

அபேன!” எ&5 $லபி ெகா)ேட வ=தா&. கீேழ வி= கிட . இ&ெனா6
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பிண அவ& க)ணி படவிைல. அ=த அமீாி& சடல மேம அவ&
க)கைள 0ளாE அதிய. ஊசியாE ைதத “அமீ பாE! அமீபாE!
ஐயEேயா அமீ பாE...”

பாதிமா, பழ கபட சத ேகடேபா தி6பினா0. அவைன பா
ெமல ெமல எ=தா0. பிற. அவ& ேம அப ேய சாE=தா0. அவ& கைத
அப ேய க

ெகா)டா0. அவ& அவ0 ேதாைள3 !?றி ெகா)டா&. ஒ6வ

கீேழ சாயாமI6 க இ&ெனா6த பி  ெகா)ட ேபா&ற பி . இனிேம
எேபா ஒ6வைர ஒ6வ விட ேபாவ இைல எ&ப மாதிாியான பி ; அ=த
கணதி...

எலா இ= க)க;, இKலாமிய க)க; தைலகீழாE பாதன.
தைரைய ைளதன. பிற. அ=த இர) ேபைரJ பா பா மனித
க)களாE நிமி= ெகா) 6=தன.
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